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 ן ^ " 1 ׳ \ * * ^ י

 מו־>ץדן< צ י5^ן^מ5ממ ^!^)!^(?^ם^הץיטושקד^מכ,^ ונעט
 ? *" דוי^מ!^"^" ^וו?וד']ווממוע]ו1ש^י(<פ^ל?הו םהיד י־^<^פ/(!5ו

 ^ויט^^^ולמ^נ^פג^יןןלזיש, ווי^ו ימא
 1וו?יגדי??!?הן ,יו$גד3י1מא ויויגת מ־י !מז/י^זודןוןופ^ןצ םיומאה
 (^גיו*׳* א%ג^ו^'^.^ך^טי1^זון3?^וע?

 י 4• ן** 56 י!דףןיד ןצ/ד^<קון**מ
 ^ ע ן׳ו^דת
 "* *יד1</<גהחאצ ^ו8^?ן^י!6^^וייג15^אד>?^וי^י ה^1חזיד^>!0©

 <*£" וע39ך^'י^ל ה^ה^יוש׳^^ג

̂ ו*> ל?<׳> "ע,"  וךוצאיץיולכוךרלאלןילהת ןצד5!בו א8?1*זן66יי1^ן
 2,״ $ וירבאו ימ^י!©המ1^מו^^1נ^^

 י־'י־;_

 ועי&י*^ א|רמ5?י־ו^י!ת זי^זיתייזמזוכוחד אוי^תי
 ■ ^רי^די-ירי1^ןימגגכ/ו רוב^מצ^זחיר ך?יאמ*ד ךימ^עיו ךיבאמד ור^1

 4 י" ^5? םיקנ זאו83$*6 ומד ^תויזיי|ויבי^ל1מו*גזדשאדפ %

 *י*׳;גל>^^ 6^4))כניעגמעדי לשז< *י*ה יהו *ח>ן׳ניעגצשמ " קוי ימע ךועצ ל>פ ז*:י ^מוח*ו מיקו וקע *ןוה־צ״מפועו•.י 1

 > *. /"״'׳,*



 " ע :ג ״* *־יי1׳ יגי״׳י *,י^יי עמ ייי־ע,טועג״אזימ^ י^, ^,,קי ׳■"יי"*8׳ "עש%ו>

 יר ן "י^ז ץ* ' ^■ן*יוייי7*^־*וץ /*>׳ ♦י׳^^ץי^^ךו״4/ףו ;

 :דוו/^זפו 'דמ^מ^ר1^^לבע^ד *יא^מפויחד

 4—*©♦^ו 0נב*ינב*ו ן**־יו*ןען ץ***" עג* ^**^סנ^דכיז* מ*־׳";סעמעןיו *לדג^יק) 40ד1י ףייעהו

 **>:.׳ י3 *י* , .י י•׳•'־'• •י ׳%. ,



 > "׳ *,"ד־יו *• • _ * * * '*,׳יי< * , ־■• <*• ;; *־
 --* ^ע>?9 ןצ׳ידוי 2עדןהי ©פ**דץ> יזי נ^4 יגפ £ןע*1מ>ז^גג עח#נע עי זע ^ע^גי כי^ג^ . •'***י *1 •

 1 > ־* * ^ • .ן י ? . • *

 י^יז׳ןשיפזיבט׳צ־יי יזלע• יזימ1
 !1^ז^^ג?4י-וד^ונל^ן1*^^א^15 .. ,״. _,., י 1

 ס^יאצ^ ?ו*ו}^ת* ^לוזכ^ימ^ל■א5לג^^1עז,■^ 'ר^\ י ם^היצ^ל ועד״ו/ידהה

 *י ^יייזר ^ייגדז^י^ייס^זו^ן^^דז

 ^^צ^ן^^י^^^יע^זאר^^ו'!ןש1ץ.1ו^!ו^כ1!1>

 י ^מה?>'זדן^ טע&נ סיכמצהזז^מו

 1 ^%ו^י88?ן^ד^1

 ;*יז(ץז י^ל״זז!" ־•^ 'י^־• ׳ • ״!ז• י^ן״יייז י■ •י^^׳ ׳*!**ו

 ^י^לל^זת^יזיזי?(*!!^•^׳^כ^ומה!^שח1*שדן,דן
 !ו!^1^ט>1^ס^^מנ^י(^נ^ו^ ר׳&א׳ *ס8$ן ןל^סי

 דיגחנדיו *1<^תד יטעמ^" מצ^ד^ןימ ךיל^י^ד^ו ^יביפ !ויצעיפגע׳
 ־4י? ?חז< /וילצ־ימי^יי'יאהןליו י!<לו^ו י^גדגגייוימדפצייו"

 מהימילק יצע ו<ע10כן6ר א׳ניק ןאא#*וי ןדרב ס5!$י ־*ע ןיי!$!ו

 יה ^צג?חו^צג^:דו^כון* ?,יפ^ד©׳ ילצ ^זצס&צו י 135ןמה
 \־ םמיכה^גיצזפכ ח$> ?ייהו ׳■ץטג&מ

 ו|ש י^רןיא דנ ו^.ף ה^ז^ן^^דיה ^ ן^וו
 ^5*(5י^^ל^ו^מ!>^{6רו^(מי^צז^צ^ימ6%

 ^ י •* |

 ^יה/ י|ג־'.מ(כ00ה3ע (דמה •הי)1'פוצ חמפ ׳־ ריעה סס המיפ 0ע1א יזמיה וריבעה ןייע ןרריה ימ דיה ץ יע ־ד־ינמיש)ג ספזיסב



 וזי׳ו^

¥ ** 
 ♦יי׳ - ׳״ טחכידגירז

 ^ידטגיטפפפו׳ד^ליקילצוי^
 1% ■־*־ * * *1*־ . -1—♦5׳ *4. . י׳ > , ^

 םדאמ

5^ 
 ><1י^ו>•>^1*1*146>^^״1■■׳^>4^!_7£י!,ז^....; . .>^^ ״ו״׳״ ^ ♦־׳״_ 4{,• *

 וית^נז$וןדר!ה 6ןותב 1וען5נ !רןוי?1דגןי^ה י^םי3!1פ!ו •מ$ייו
 זג^ה ו^נ^4 זיד^^ילכ^י^ז^יא^זד^ידע ה35{3^כיל^

 (*אשביב ?י1§ע%^*זא5^ןומ ן*פ=יר*דג5 (#וו!ע5*י ו אמי|י ן ץוא
 רזצנ^י'^^*]זר^יויד׳ישי^ןו• ל^^(#^ומ$ל*ח י]> י£

 טעזזן^יט^ד וחק יר^מלע^י ז" דמאזאנדידלו־י ד^עמ^^מ '
 יר? ;מ ן^ד זי5ה'ט5ועמ ךח!^ ,דחאשיאם^ךו^ פ;נש
 א!!? ^1ו^'רל5(^נ^!(<ווגזו י ה&גשמ 'דא זי.^ג יא אאכג ז׳ינג י&ע >־

 יציכ^זחו^ ן%3 ^ואסגיאנהו ט^על^וא
 (יע^י>]ן1י)ידעו<עןדוהו<?נ!ו3%ו 6^כ דליאמ ו£#מא וןצמק^ל ^ייי

 י)^ג3ממכז 1
 ע5מןן#אארבגי@> •רגףע&ילאיק׳ו׳׳ זל^יו^יאיחאשיא זפ5יציי8$י8?י

 א*5'ד'די וג% ^ו&^י^ז^דא&י^י גי^יעיעזה^?ז^ד 'ר^י.1,:<דן<ז^עידמצ
 מ?^ד ־י\ד$י 0ע1 אאנכשןעמ^ ^/^^(^^,*גןי^ומילא
 ^ויםינ5(<גו ^1!פ^7ל0?18מ?א3שדכ ם^וקפגי״מזז א$י

 . אי&א 1^ רמי^ראמ הצפ5$אש׳ דאןמפפ;* אי ייאיליי5ייו^
 ^י גיי&׳ע עז*׳ *16*?*;׳ ע^ ןגע ע׳) 031 יכילהו עסמ החי■! ויהו *ד׳־סיייוי) ,ג !ידיעי ג** י'ע32עה3מ*ל1> י—׳.



 א

 *י לןיי^^ומ^הוי^חימיליי^רלגז^
 ־״״׳־'״ '״״׳ י ־י■ ־*^'ו^מ^^מ^י&ו^יןו^ןויומ^ו

 ו דנ3(^י^1• אמע ייע'*# מל וע4$ף%א5נוץיוהיו מניידי זל

 וגול וייגכ&ידמע ווהדת !ללגו עע# ףלעו ו<מ6י<#׳ ע5ק ־אילעזי םמ
 ןוו^ע !עו^^מעוא&ש ןממלעשז^ לע ץי^%ו אל5 !עיזרז

 וקמי ךז?גל5*>זויי םין?ור םע^הי^ ^זוו2מזומת?פזעמלי^ איגיצמ ^7־

 *י <•־,. ,.,_ ״,,--־^ *־^-,י., ,ינגור^י(#םי(^■^
 ״4* !וטג^זגיפ׳ו לגעגוגג1<*ועגויד&עו־*ה8עם5י%דמיעשל^י^עג

•11 

 ''^<דעעיץ&נו^לפ^כ^גכ)0ף^]כדא)פ^לם4כ;ע>כע;ד1ל;*)ליהסןנצי־ד־־יכגס♦)*) *חלואל♦;



 םרבע

 ^צי^נ !יגייייד אלצעעי !ונירמא יצילןמל ש&ומ *!יימידאו!^ זנב ר
 ^\*רשי מ56*ןל>מ וציורי י&גיי ו?י שפייזת׳ (<£י%י '*יאסמ יכ%ה

 י\רןי" עבסד^מ חיר דוצ^צייןיזיש* $ץר־£ ייכשאו וד5עי
 ??״״״ק>״נ>י*^^^׳״4ע-״ף.^-״>^^״־*^^״י־-'־״״־־'־־-י״גה!!:



 ך —■׳'* *1לגמ0מ^*רמי ע**גיץ^למציפ)^י>*ףימ^י^ •*־־ט*♦** )"^ילמצן7צ*ן ** דח1\מדחדןיעב\;>פ

 ^ןי^דמייכ^^יכלפ׳יר^ו^נד/יג^^^^ל^ונ
 * ־^ ם^5^כו;הו^ל^;ם^ס(ילי1^5^ד!ש^^ןזוימ

 .רסממןידימיי. . ,. ^... 1^?כ^*ו'והן*ליץג *%מ^!47םידי?^ש16^ךדיב דגיד&פ ם
 '.ז־ו?ג $ ם^ץממ ק^וןנ3 ן^יייש £ל5*0

 הב ךב-מפ םידליה (שזז
 • ■ • ,0- . ־4, , י^*48%ז$עז

 * 'יימסימה י,#?א ץ&ידפם)^

 7;ןע ׳£ ^^^דט^ניץייז••!,'*״״•// י#*! '* '׳>׳;2 ״*׳£>׳.
 י ופאיו:
 ^5^ם^^1^^0י|דמ^^^5מו^ןץ%^ןוי
 ׳ףזיג׳מ יי־^מדנד* יחיועא^א^יע!^ ו?י 1ר^זיהזה סץה^ "
 יגמג^דנ5זנזי!1:׳(,י1ו אמא יש>$לג היוארו** ״!
 יכצויועמוחיויויוצ

 פ^נ> די0י*למ *־למ* וש!עגמ *למ* צעמ1העמוי*^ל>נ *למ* 1־יצ*£ד^ע 0לי\ לימעצי דפ* *יז״יגג׳#*)ד לצדה4



 )חזויייג^* •עיגגועמסייב ויחי 3עיצ6יר ׳•©,*יי "יבדדנ״ייגוי ויל ןייה סגייימ ©יןי.י ןידיג1♦ •ייגיייפייו סויעבגיאו ^ן^ן*ך*,

 ^שף_ץ^אמזי(^1<%וריטנח^1?5מ(שדן^^מעמ^5)<ז ^

 '!יי^וי^^ככי^/ינ^ממ^וחכמ^ר^יפכיישיזזיו^
 ף$יו?*?$ו3 חן<!נ\^^ו1חד$1ו>ו^1^י^\ י .
 י ז>*ל*יזסא ז^וי5.^ ד?ל^1ו%אגע^מיז *^!ויופ ז^יו© והירהו ורגבתי ןי

 !י$גין^?םי#ן* אלכג חולו /^?וויהלנש ף^ד זזוייייצעשוה• !ווה דל ז־יו^ו ,*
 ונא,(<תיתא ו#ש6$ה ($ רמ^חי^עשזזוי^יג !לדה ויפויש !ימיאו *

 -^^זהי^פד ו/די&הןיע !ווידד$ח?ו עאע (^,דקוייוי^יד^ל 1

 דיגהו אעי(י?ש ,(ויט^^י^פנו וויזיח ןמ5 ץי הי^ ^ (ו^יע ךאמ ד
 !הז^זהי^דאוו^^צ^ר^^אד'• וד^^םע^*4^יצוהיד(^ה^7,ל8>ויה

 *1מאי^^^ךכ£ ,'ושעועזהיד לי ק ןמ ח%׳דמצ$מ *י&אגץגי 1
 ק2מ/ודלקמיהיג'0'וחירף ךיכגושי!? ילעו הזה וישי1^ יה^סיח^וחה
 ^#׳יעס^ןול(^^/^ו(וילו'(|5ןייז ו#ןיי%^ג# 11 4
 .י^^>אןמ|#^>מיי?ימ< י י ךשףמ6הוע@► 'קמ

 ־תי*ךי*ציי§פי יזחעשוה^י ?י *ו&אוידיחה ידוגג הנ״מחהו ווויייודא ן:
 -^ד^י;•*וציג^^י^ד זח״לי 1*
 הצדן> *$*<$£ אההןיזיי ןורהלליו־׳ פמ!אהה הישיה הצהחא פן׳£ישה

 "*144כ<

 אהכד #הפושהעכהןז,
 ן^ק/וי אינהצו ?עגמיעצוהא/ח^נ^ ןזך^@ד ?יאע׳צנהאמו^נז חיצגי^עדןל צ
 הגעזי^ד5דע׳יך* ד^ה^^^^סהמהשצגי^גגו^י זר^גג^מצ !^סוי־א^יפיימה ם?ץי
 ן^^^ייו?|לו^^!ו^זו^^3^^י!§י'?^מ׳(ז $

 *י♦ *ימללך^צ^^דדע^^עפוחילפד וצצ ?עע\>ז*י4ז1צש^ס^ש*))ועעלי♦ " -*יצימד♦ י*ד1* ׳זצ1 >1*יריעמן** *צ * 3 ךין



 ך " יעץ דועזי-י^יוי ולכי ומיו יענממעסהכ ךע#ש.־׳>?*עצ 0עע)9ש4עעי^עכ ^-יג^ימז מ ך>> י*#•* ןי3* #

 *״־־* ־*#*י'ייי עמוייי יהשהגי&גמ רהזי *יהיל* *ע*יו׳1 *וי*זאמזעי>•. זיחגמ&הסניע״יהי ןעייוי ־דדמ9יסז.צ י*ל>9ו<



 עשוויי
 'י6^#ו5$יז!^
 1559 !יגמ סויבקר םדפעפנ^ש !ימ י^מ רק!י^וכקי1יחו^י7ח5שכ
 ־־-^׳ -־י־-"־^ **־ *-׳^*•^ ■^'*3י* ^ן-^ימע^ע^ דיעזי^

 ועך/ןיייייוויייו^ז-׳ו^ ווןז/ן^ז^^וייזזיחייע^יעזעי7ן , ׳*׳ רילו^י־ל^

 '0^עשיזיי ר^^ודציש םןנדעזו יעקת^5שה םע5ג *חדי(!*#
 א£?צ זעןלגי ^>צ¥ו<נמ?5 ^זמו׳- ריעה?? י^י זיוהי ןומכ ועירה

 . ^ /דדן*-! ״ דחי .! 1_*. *'1 < _דד.״**■־_ ?. 4^_ ^ < — *.^! /!^ * ^^2ב*< <90 ן^!ןי*©;׳._■• 7

 דציעיו'^דצוש^ל^עיי^פענ^ש דלהו?יז^י*רפוו^זעק/ח <<?ג>ע כיצעו יי ר2מו !!?1
 א>מ?ק^(מ יר!החכ^גזיהו ו^ז *רושימגי חצרשצי (י'5£> *־•*

 ה^?^ו'16>י?<מ־^י^ניי׳יי8^^זיי^לגג^לי&ג ׳
 יצגמ ^ד^ללוי ח£מייצדןזי,$ל רו'מח1הון׳ירי,ש *$יןן$יעו דעכה ן
 םי^וע״לו ייצדווד סןמ^דפחו רו&י־ר *יזא ידמ ויצס רעו המילשמ ו$ר!< 1עו י

 סש9זו^>והו־ו^וץה .^שאזי^צג וחעעוג׳להי רמ^דאיי?^ ם^למ׳^קםרשחזחן
 '*0$ ?ל^הירצג ןימילו־■׳

 9>■ ׳גומ^וי^ •ך|1אז היצ1ז?*15ןי$והוא#זי

 .7׳־
 £■צדד^עעגן0׳>צןיע***.,0עח]מ זי1שד *ץלמ החגמזמנוה-שיחח^ מנ>0ע.יעלין)עי(יד נכי0) *מ>ימג יחי ז1מךיב/ד ט ליייע"



 וי ^ץוחפמחיניוואדויהה{ו1ייפועמלנ^ג!ימ^^ווי׳^ןמגא
 " זו^ר׳זו^סמ^י 5?״^ זק׳פ?<ו ו%5ל ••^ד&יי

 י\'ר^יד !^י^^^ממנז^ש/יווק^/^שי^^יו $*י%!/*ז
 ך?^מ^ד?ימ1ין >ון^לה :י^י ף^יקרג^בי^סז וע^5זקי^ רזע^דן
 ו#5ו $י1ונ ינמואו ו*ר1£ זויקוא !<1^11 ןוו&חפ

 • יג•

 ־דצגוד ^?^גי^יו^^כוד^ד'ז]יד^א^ע!?זןוי ^י#<
 ^11^י/(1^י1^?י^'ו^ יע^״שי זגצ^ייז]^ •ח^ז^־

 1ו/וד^יו^^ויח^ד

 י י ־*יי׳^ז ן 'י"" ^ ? 6 *י? ־ן י■ 4^ ** ׳י ׳ ##י׳■?•׳ יז *7״^. ׳ יי״ —׳ יי׳^ י י 0? #

 י^יזנג דיעמו 5יג^58" .ידנ^זחידלוי (י$י א6^י פג*ו םזןייו ןמ ק
 £ ,לזזיזי^^ועמע יזויועשזיהי^המ׳ -די*!,■ ^1וסיקי־
 *" ךנ3 -^!עמר;׳ *ג^ (ייג^כיש מזיז^שזאיד הידע ש6 י?^ ^ד&י^נ
 2־ ^וויו״אמ^זוי^^'^ז^גרכן^(י^סיןמישמ

 י^5ז ל3ימ^6 דב^עפי&כו ?זלכי!דצ דוקש^ד^ עצ דרןלן^י דאר>ע* ע3גג דמי>

 ד^ויעל םידקנ ^ו״ן$ע ד1^ שהוולריק םי^נ^עו^והיל^ל^"!
 ' י4 י ־י

 ן*י*>רח״7 י וממו^וי^״וי״<יןו7

 ן^&״גי/ו $׳ !מיי ןוזמד ןי)יהי #בג ןגא !ין%פ ז* !*.^גק^^כ אמצי
 ■ו^^ס^יי^פ ?שמ*5??ק?^ד?!1!^גאזיליעזיי^א^ילןוי

 {,^>ש1ש^ 1ז< שימ םעלז־פ 3 0ע!>ז1ל ׳י—4 עידל*ב>^*יי ף£ן♦ *י—ע^ן י^31^ד



 י\מ דיז־י*י?י>\ץ*י יעכיי ז*1^ עייי ■יממ עטמ ונ1יזיוזיי\י מיייייעעעיייגיס 1\ו יי-גינ^ו > ״' >שו!ו>

 'י^^ם^ו1נ^זא^^!^ן^דא^ן*נז1^ל{ןו'^5יו4$י$ ן
 םי,^!י^רג^מ4?**עלי^ש^>1מד^ ס5^ד1^> י^?ו ו^״ך_ ו ן י׳

 ו^עי ש יס^תמ וע]יחמ6 ןינזורמו ןמוד5ג+ז ד];ןיעל} עוןל קטי^ו ^צג
 ־'1ע!יומי מ< #׳ ^^דצפיד^ד^ן^ג^ע^יף י• אימ^י ירצו
 *** ^^לעשי^עוצו׳^י^ ד5ע^מ%לשי פקזו !סלבלצוו
 ןזופע וןייעמ^י יבצו אמ אש£ו יוע ,?ר/יצורא ס^$ןל$ע יאופ#8> |. ן

 ן״י5ךממנ>דת* א^ע^אתדדשאןימילםיז^ >י י/יז^^^נ^ג^*י^ג^ץד*י!ז\
 **ככי>יו א>דשל ?זפ %^פ&ריארו&או ו<זג אנצי דמכ^ל ויצחליי

 'ל5י< ע5'ל<ו^'ל!ייב<^* •למהד^ייח^ דמאזימ ^.5׳• שויז״זאידכעצ
 ׳•מלויצצצ ידעצפלןי ןפמלןז^ף''*,'^ וצ^וויצ יצצרציאאמ י?׳ ועצב

 רצ1<ד . י ׳׳ ויציוךמשדידצ יצעצ&ו (יעד1<,'ןע(ע66׳צי^נן,שי1
 סזןןיעשזז^ל >י ^׳■!ןי;^^1^^ !י^6{י.ם^""'■'■ *־"~ ב

 יה״יגז
 ''"^ו׳׳צ(ו^ז!^^וו^סגו'ו5;גמו^

 יוצפיףרעסצ@א)8 ןיימ!וי.צמצואףון>ףןי.׳ יו
 יוכצצד!ימםדחהו^ש/ו<^1<פנ^^הוא(^פדו^ויזופס!וי5^ע!^ל

 ךפי^י ^חי^י י^זצוכעו ^עצט׳יןיס^ימ^ מ5ן%*$
 רנאקציעצצ י*ומיצ ,ובמ^י *\יהוא $ אסד^ל ווזייד^ןראיכ5ד י^פפיוןי
 ה רח^ל •ו$ל$ד. £1?או צ£יצאוןלי(י מק^ולפיבמא^ ?ז*ישצא^ י >

 *י^י׳עז ימ *ימזי׳ךיטי ךימ^מי׳מיימומדסמעלממסטט־גיידיי •יניי זימעע׳-\מךימ*יקיי ןמע טעטיעיס ימיממו



 # ״/

 £ ו-י״יחי ליייע1נךל^י׳י יי *נו9יג׳ מח 0ע!י^^ 8*ןי םיז<הגיפךיי ^יז4גךיללינ״יי +כ*י!>,העפ״ל6<גזןי

 ^ ייו&דח^ל זנ&יזא^^מ^ןימ^סץדי^ןימםרןדהמיי^יד׳

 ^ פייו^וי^י
 •>ז%]ן£6ו<68> ד11י^יהו|5^|^3*%י #@> $$?

■\ 
 געל

 .^ ״/ו!יכ^׳8טן?נ]<זיןןמחע1מו ?לכדוגרז ,י* .״ ,., - . ,
 ירגליד רד^ה 1יח^!כ^!המל^זה?

 ׳־ טיז^יג־נ* 1חו !?יב^זי^ייזעיעיאעדן׳•) ויסיג*׳! ^פזע^.*יזע0י*ז*יד *ד־רניפיסזבויטבוע! " *לצדוי ך1• ־ םוןי



 ,—״ -יפו^לימי^יה ס^נשתו עשוה• ה>ןיד פיימי.מויך*לספד׳פ וחןי ולכשמ <י**>ן -־-צי3יןלן ד ^ספ^יזיו ^

 ־־״״ ד8^י!ןן^^15^|^8י^ן:
 (ןף^ף.(ץ^ז^"^^ *׳2..• _!

 אהו
 עשזה!5^(*"

 $#%ויו 1הפפומייצימלי (^9ן^נ^>!^1חי^
 העכיעפהיו העע/יוהירמיהה׳ד הירזההד הממיד יהפמייימז הבהייה

 .׳גמב
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 :א^רסק^ד^דיויכ ו^י^ו"
 /*.*רק ?3%? זפא קדהמ זךזחי5ו4׳הההה 1ב^?י*גנ/דו״מ םע^י?לג די׳^ע ומי^ייז

 מואו&י אדהיה !וויג&אד^קש הד^ףוןיהמ וייפניו ןיי־יה אמוי ^
 ■דאו או^^הי^א היהי רמאי! י• ןיהה אפו• הקיזממ

 ""׳ ־'י "״' ־ ■ ״-־■-י- ■־נ.*ו^<ץיזזדה?יאו זליעדאווממ׳מאולה !־ז >
 _ _ ! י נ״ •: '_ ״* • - ־י• 'י• %

 ( ׳העז
 ׳ה^ז^יוהיהדק^והיפ^ישה ;_

 מד*^!ז זי!*^ לז^והע^לו זוהי^ואנח%^ףא^5^^ן
 ^%י*^^שמיי ס^וי ןד^ל ןו^זי ׳

 ג ך " --•־•••״ י״ י ידחא)>>עיד1ניצהא 6^ו!^ ־רמן4ל ס^זאועיו 'ו$י% ןמיה^ז אדה
 *—׳־גפ >)9פ י-^/הו\ו־ץ<ש 'דמ*ד ץי ך־לפעי0פ־1ע לפפי וישנ>לש*כ יפדמואפזעץצצי־יכמימ!ו וי׳מיסיזב

 אלל־&^י רדיבמיל&מל י!׳חי^ין*ם^ו(^י^א)^גל ך
 ןיי22י י1^כ הצ^ד1 '^ן^עז■ פ>ל7דגויו היהרמיד היפמ





 ,.!׳;! י 1

 יו

 <־■—■ <• י ־־1נגצ טרייזיזע׳צ טזיו *חכוויי 6>ז* רל ז*והי י'י**״*י יגמ1עי1י *-יג*,סי

 <.'׳,.־'•ץ ׳0ן׳״ן׳■״׳׳ ׳1־יווווי/[י׳/י'1>ס3ו6טסיד{זן:ח'זד1!>>דכו יזנייאז!
 יי עיש^יי

 ןי%ר7^/<מי^ןו1ותיוו^(^ן%ן<צמ>^(י^>נ(מל^^%
 ^^*'^!-,'*דוימ^י*^*ייגמז*1מ8גור?ש> * י

 דל^גרז5ל^י/ימ5גי]וימ^|וי^ה^ז^לןמי(ו^ו11^ש|1
 ,5?-יס^ילע צדןזיעלמצולעיווצמפיר רזע^ציומפןו״ו&צ שה יצעי

 י ׳ 1 ״ / י •צ ■ד" * -> *י —♦ ■^׳ * * —׳ '/ <די ׳״• ׳־״ ׳די *י

 ז״"4גב*־*־* *"י' טי3 *1ח גכ*עןהי\ן< ל3ין^ ):*'לץי) ע\ן< *נ־יגיכיו^רדיי* 1ג3 ■ד—ע*3>*עו ו?ץ!ב ו3רץיו

 ־',



 }*״ צ> ״^ל׳נ^י ן^#*# רזיש 15 זיוהזי צדהי^^וכיג •ע^י^י^נ
 ו^עד יע ^חיסגעפ^ז^טןיתהו מקופידר^יאמי'^

 > 1י וןפןדין_1יעהדעש>^^ויתי(״^-רו^^מ@?^!<^^^׳יחי
 ן4'$ אצי9%ג^יגמאנ^זי ^סמי^רי^ סיג^וילע
 "הי זמ^זמ&^מנ היו4ליצגגיי 7)יי)־^ו עש^יי *י^ימ אשמש^ימצו /<ז^מ1י

^ 1^4* 1 
 ^ 5]יכיו'?יש4ימ^ו^^\י^י^וי^^^ן^^

 י״גגמ 1>.׳ז* .^ 1 * -.1 ״—*.'* . . !׳ד* ל^י1 ״. ־ז*־^ •■'< ־ <— *- * ^■^!!■1 ז^ו> 1^111

 \ל'י ג*
 1ד&ושיידצו ■^־רזעי !3 ם^כממ הועמד (^ריירד^ ?^י&דרמ^ זייג

 'י ־* ~ 1׳ ־ ךפםי^יי^ו^מ#י

 ^נמייי1?יאודוו5ו סיחויה ימל?וי.^'*^ןימ

 ן£ י \" י 1
 '־<1׳ו ק׳1 !<ך״ז1>גךי $*> > ן(;גז<^ד;ב־/גייי1כ 1לי דיעלצהפזיניו ןהיכיןי ךנכעגמנג ןמ*י)עשוהיי זיכמפכיפגיבו ויניי ,(יי לינו ז ןהילע





 " #ן^ן9*ן6נ*ז!יין—__
 ן3 731 * _״׳ . < _. 1 !►׳ ׳.-■4- . — .*י * 1 /*_/*^•דד -'־*־־. * ^.^4 . ! *•!׳... .1 . י• . 1

 היירכ \ מ^ה^דממפ/ימים*
 ",•יול

 ך^ן^הךימיגיג^ *^?ןמי*^? ?5ר5יי^?ה ,ד^ילמ^יי ־??מ
 ןוזר# $#^ו5ע.ע1 !ו&וו&י #5 ?דח1? 1^5^מת י/יידויממצ

 \י * '^־'•^•,--׳■־'••״־^ס׳־'•

 *וס
 לב
 שנ
 *מופ

 יי*/" י£$יי>ומימ

 ץדאו זען5מאאזיו;יזויח רכו^ח ר&״וןיקד ןיילאו׳׳ ך*לך#
 $י$ ם^סיומ;אה1^זיז<הח^ן</ורןאיגהפ ז#מ<יגג6$ 1^5^

 [ םאל^זיונ^^? ^קזורווווג&נ#^* ו^ליצןזי וימיג^ הורי
 יי ןי^1^עזוו^וי יאממנ ס^לרע^^י^^ל/יילמ ^/יר^1ם^נע1#>י*
 4 יו־י*!'*4ויומנכ יצדכחמ^ר^*^ו>ז%יומי^'ם׳י^ ץ}%׳,ד?ג9׳ ן$ד?/8#

 ודץגדדתצ?׳מוי !י)^יףן(נמ!וו?יז• 6$0 סהועיקצו ז"
 ^םןץל^^ד^פו^לשידעצוע^ייק^ייןטאןזודעיביוייילןמאןיבידק

 £ %ו^י *גצ 4ל6טו 'סיד^״^קז/יוי#^ יי5^±^ ןאפ^ניי״לעו י^לי^ה
 :0ירע*תךלותויז^גו הייפכל ?זעפג ןזזדיודקד זין#%1{<מזי5 ^,*ר^וי^ד ןתאז

 >?^#*ח!9מ #א זי#י8זינמ8 י?8^ז^ז^כ%י)^!מ)יי^(^
 זימשכצ יל!ו5ו ז# י!נ״פ יד^<ר1" ע5?טו^נ $זי עאיושזמע !י

 ע*׳מעי!1/*ע׳ז •קז >*1^ ימה״ ליגגועל לג1ע1וי0י1יפשמ1 זיזי• סייעע ךעימ ויחיללסעמ# סיחיזגעה*זלילזיד י־ומלישו ז־ויחי



 עשוויי
 •475 ולזגיו 1
 אל ליזלעודאד^׳ י^ל^הומי^פ^ד ז3גג5!מנ>גזטא ^נ^מידא^ףעכזי י?
 ^^^1ק46^'44ן%^£4(24*^.;45^4-^:;ב=^1.ד." .. ' .׳■<<:- .■>״'

 1 *שגוי

 ״...,.,_,, _,׳*$;£-, ־־,,

 ^^ךלצעידןרז^; ,*^<ןה יל^4 ז־ר&^זעועדלית* ו״}*ז־^<ו־.הזזי ךן־^י^זא

 ׳׳ןי^מ^/ע^ן^^*א^^1^ו^חלומןעמ^ק
 ,^ידנ^אה^וי׳^^זמהוו^ללעיע^דש^צוזג&לןליצמצה זיתעד
 ג^. ... ״!;!״__!*<£ ג• .£־. ־ג.

 >עי יתיעיח/ז יו יני/״י׳!' •״*/ *י׳ 1*ייי-ירמ7וח/י*עע7זיו,מן//מן^

 ג״,,\ ליפכהו \'ייעוו׳ ^י העגו ׳- דניזזהופ גיחחגג יעפ יתלודג ז״יי יפי ייפ\>3*מי ילע *י-ני׳ייסל פעי זילע
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 1 §8״ש^,רי3ו !רישףכז^ו^ר^הוןן? ר^כזימדחה.

 היידשו י^ל^עמכהכ^ו וודירייל דנע^מבהימגו יע*יג^י1!׳ו5
 ׳ד7יה

 נעהיו?/יחאכ?<1!צג
 ןיורןמ^חנןשנג1<תעו^וךל יל**#

 .*׳^}^יןכס^בו^גנח)ט;^ג1י ^זיגעינ׳יזי33> מ וזיעשימעי^י י*׳ז!ייכ[י>׳חמ ף*י> לנ׳ןזמגחגי ומזיפלי ־?—פ>פיסל\>כ ז?י ךילי

י*׳
 ג



 *עול ^)עפ;בזעג*ע *י-נ*>יס) סמ דחי יימ גג ג םוי ״—׳• טיןייגגל ©עדי)ןשגמ*־?־!**דיו4 ט^יזוד . • . ל. . • . .

 ן^&קעוייו אן^זכ^וי^סרעי ם^ק
2 

*1)1 

 סה

 ימיוי *ינכמיססנג׳.-־!■,

 י*.■^-׳.ו-־ג-ו ־ ־ * ׳:■ - -7עוי״ו.י/>׳ .^יש׳׳ו.יי!״י'| ניגכאסהי' יו -

 ,יי׳ 97#'7^?1'7מיי׳0י*51' "דז * ■יזי "*־.־,•י5.^־ '•- ״ ■י 7'׳״
 :^מ^דעי)^ד ןלד^/^ןמ^ה8>תזיע0#<ימ!ממםץיו ^ירו^וייי^שהדע !

 _ ׳חינאןוידמימצליייא
 .׳אמלגלאולדומנל זו^ע^ילצזעועז,דיגמו׳■ !^ר ^חלנןו^ו)ג.ע 'י
 א1|>זי8!811ן^אזי
 ^ ־־^^ןן^^ןןן^ןן^' |

 ועזלייל הדביאו1׳ הלקמ3?י־שמ!כ0יאגחכ *׳

 ^ ז י ** 11^׳^ ז

 י>נ

 "^^!4מןי4פמ כ0*מי <1 וירחז&גיךי4* יעע1׳^>ג^ *ח **ץזמנ ן4011 0!מ* *י {יג*מ
 11׳



 * הלנהעיז♦ סכ ^?מזי״מנעימלכיז* וזיועזיזי גיז♦ 4דעכהגיז♦ ,לעגה יל^מנג״תזי מ )ע^יי * גי9יש> 1 וז<*<כדגזן
 די

 (?סזנוןיצשמוילי ?והתיזוקציו!!!ןמיכצת ל^^זפו-ילןמ^ת^ק^
 ^ ן ד^ר8מ.פ5וע^והי]ר^^יןריץ• זד5ד5ב?7צזד^ עי/׳זכיל&מ *דא ןרהיודןמ דעימ ז

 !י!:ץז יח '£^י1יייץ./ן^יי^ו^ 4* 1#*1י!%גןד*י׳ י■ /ץ ׳ י יץ !י*י*ז^ ׳^1 * ,■'•ד

 יי הישעכ^ ר!גג ןי&ימ^ו^ ימ^ק׳נ !יז?$ ו&פ מ1ק$לעשן)וי ■!$־
 ! %י ע^מ^ח^*ז*?וזיו הר^מח יפת^זח/יפ^׳ןודי דמ?*>1

 המומייד|י*^ו זזאי^מלויז&ו^ ו^רפעישזאי י־8*זי הועמ&מנ
 * ?^80^^*ן^1%יו^^ו^:וזו^ןמן^(^

 ~)די זיתרעמ ןמ ןי^ה א5ד% הו^נחמי היורזל דקצ^ז ןיכ זידצעמ ןו%ג> ךלמ
 $7£ןוי וע^דמ^^בת׳י/יומיריד/^^גתי ןוימלת !שג^וי םי־^ליל 1*3%

 £ ן ^ד^^^ז^1^ק*ז^ןהי^<ז%<פ יןדיזךז^יד
 ^,־די^ימי^מיק ^או^?ה<ל>ז^(7?מיןו י^מ^ן^י1^1די|8י^* ו^״/י

 ממ8^ל$זיפיע^ע טימיוז^ע םי^זר ויהיז ס^ש ה^פוי^ע ם^!
 ? %ואען?ז^מ5%ו%זןי|מ¥הומ1@^ןןצ#דמצ^ןי1ןצלל6
 *" £ ־^^מ!^^^ם*^^^^ובף*^דג?ע>זהיהי/ומנשהו<ע^ל

 •־ ' ׳ ־ \ • ־ . ״ ^^1׳^נ^ך1ב*ע%ז|י^^ר3^>^35ע5אדמ^*ןסע^5הנ
 ן6 4
 י^מהיסעזנימ** זלכעד סדזמ י.ע.י זע^יחד יהזיד י>( * וזיעגיז♦)'׳ 0גפ^י)כהגיו< זיג׳/חה םניז♦ •ד-ט>פיס/ ל>גן גוסזי׳ג׳יהב



 • . עשיה•

 ^ד^^#^רו׳י^^ח^^ן^ו?י(ו(< 1
 !^דגי^םג^זוןנואזההאמופג^ומ ^צהיו^תיוי וחירי^י? *
 ?<מכ תדקמד -6עו *

 ׳׳וזוייייוי^מיוןטד

 -* ״ 7^;י״^^י% ־> זי •~ י־^ ־(( ^•■ל״1־•״'׳•• ׳7״״^־- .י* וחיריד
 לעוזישושפיל הגגלמהי&ע^^מעו^^עץהבפ^ליו ה^>

 ^^1^11■ ^!וי&ו■ 10 124:י-יי^<ו*,1:.\צינ^1• **- . . *■־ר _* . . .1^ *י״ . \ /) . _*) ^ ^

 ףני9א8*וממז

 ^ ׳י^ י 1 ׳ ^ 1 ו ן 1ש ן ז / 1 \ ' 0 *//00 (^ ןןן•^ 1 ןן^ן ^ן^ ןןךן *

 ץזישפ "1ל רף1!>ץ $ן דע !וי^ע^י^ ש,^ דע6^ ן

 $ו|ל ןןייג/<ז רלע ודשו ןולגגמ שיצ^כ חימע^י%ועעזןרי ד&״עו ׳׳ ןרי^ע
 |^^*^^י^@^)ימ5ו1$^86^זמם^5:^^י{^ז *

 נ^דפג^לו^וןחמאוןומא&ו^^ש&ויש^הן^ש/^ד&פידחןו י•
£ ; 121, 

 יכועשזהיקילהץ׳הי׳ * 1ןי?
 ץ ^ י*׳!* *י \ - ^ ~ 5:״^0ז^י י 5״^7י5י,ז י,ץגיז 7׳^יז*

 {יח יעלבו *ךי 0גג*ע מ/1ע> גי>׳ןי>פ רדכן1;ע^ ל־י-י^ע נגל1חח? *ד״מי טב יפןגיו *ח־יכ^יסז {יח *יימ ? ה חידפ\י1



 וי

 דיר!׳ רי^^הצד^יןמד^
 י**ייי^מי5^8?י@09!

 ׳-ה^^^כת(<^*^הי'מ4לד5עןצןז^^ע^(<מפיזיעמ
 י1 1־^7 *כ5^^פ>^/ג1ר^<1מ ו^ו^^|הו^^!^?^נ!2^ןד ^!1

 ׳^ ו^א^ז^?
 י" ראעא^ןהפד^תדןעמלמך^סואתילי^אמז^דא5ו6(יע־^וי
 '״״ ו^^^ז^^נ^רמי*!#^^ יויץ^/^י^/זמזמנ^ג^זי^ימ*•

 ^עו^ג8ן5ימעש#ן?כןדמו !(ש^ועו ןו?גץ^כ,/ואו %ע*ועןע:ר$
 1 עשת* ע^ד^ז^מ/ו^ד;׳ ן11>לנ ^ ?ש^ב^לצ׳תיזזד^ע

 #.׳ ^1*)וז9!0נו5*מ8.
 'לזדו^1^?וחממ ^א^יחויכמן׳ע^ו^ ו^>5

 " 1 ־ךלכועועזה*כ>יו,י ו4ןנדמה ^חו^זי^ו^ע^רוג״^ו^י^וזץ צעןו_
 £2 ^רז^^משצ^יז.' ׳ '^^^ירזג^ווימ^ד^
 ^*ז£מ *

 ד*10

 ויזו
!%, 
 <>ן

 לגן 4י
 ׳יל

 ן. {מ$@|יף!$ ירביהו^יו ,,!יפילו ליחזיו ילפמו וממו חר!׳ממל^נפ,ד
 ^ •יויזזלפו הא/זחו !ואיווממ ן&וע&מאז^^!י^^י'!^*מומיכ

 4־?1יימ^ >כדי^^וןץ4 מיגגוע♦** דןמז* •יכח&צ 3^גפד הדןענ־״״ממדז* ם\^ד סץזפדה ןהנפיגפעןעלהי יזטמ^ל י הפ♦!

 וממ^צ



 דןיהו&״^צגזךזהי םצכיימ מזיב־?ד£ם>)ף*צ^נגםודמ י^^/יוע^לן^זןיןדיל^
 זיפ^נ^עקביגה סי&מ^ןדה 5עוןדדילףג? סזל*1ךיולופיו_ ן
 ןיגניוודכו אזהיצי?י ןמ^ו6מוי■ ^שסהץלי!^י^>1עם31ו_ £

 ר^א&כ^ז^^יצעז^ףךע^ער^מדןןעםהשה
 36*ז• >״אזל5די^ק!ו^^ר^ן#ומ^וו^•

 תחכ הפח זיכלמחיאו ל^^רכלד איווה/ן^^די

 '5הי׳״7 י-י׳-־י- | 'ןיי״י״?י׳*״'יי־׳ '-״׳'יי ׳ייי״^ ץ/(*יי 1 \*\ו /ן^ןך^/ן !*! /*יץ

 ן;
 !אומ6חי^רמז1זחףא"
 סדחמ 3ר1זי^ל סעלעשזדי ישל ו^^מהאו !4לא$םלד)9זו יד^ינממ 7>

 ,׳'ייד ח^ע ח1^ד^א1מ^מיר^*חד״^חפ^^וע1עזחי שלפ
 4 הלןצל^דוכ^זי ג4ע1 0:פ1*ז\ע ול״עוי)0י*ד>צלו-ל־רצ>$ין?) 4 י* !ן־* <**־״׳'יגנחו דן*עז* :צ!?>* סיגכ!0**י ד־״־י^>פיה)4£*י*ג**ין



 ־♦׳<

 ^ ־מ* ג ׳•)5־״־ז^ז{עעט״.*י׳ע4מע-)ג״ע* ירוזמ וע "*מ** ז״כיימי ־י־ק1 *יו^סיומעכי*

•\ 

 סגמיציי

 עדיי



11 

11 

 1ישזמו#יען{<?מ^1 וי^דןי^^ןמיגיןלו
 יגןזו&ר ימךפשמתו^י^ל^ו)יומי^מיכ1'{;ז־^<ז^ובד־5ג ן^ללמי ?מ*
 םוזיזיו 'יער1^מל^גנ1?ו'יהש״פדו דתימ^פה^גל^לזצגו

 י>ר^מ^וו^ו^?5פ^1
 די?? ירתעגהר^זע דו4ענ^-מ1יזעל^ו קמרוד
 טו1די ד1> *גימדצצו 3?לצנו ?זמרמד ןי6זו35וכ%זי >1!תעח4למ>מויפ
 הועמיימבש?ח!שמזוו1ין



 ^—ךנמיסו הוי .וי ז4ןיהב״ת־^י ךזבמע על׳-כעח^יזי־ריי יענכיה סועיבעי) עיזיזליעע׳ ־■י־סגסימו •1 ליעמ

 נעו2>ד^זךצ^דיר
 4ל$ו?צו ך% קאמרכ?לפפ ^יודי ד/<ישי יעבש1?

 '!*חלפשצ?^^׳• יסועזיו יוחה יחפזי^מפהו יר^!ו?>ח!י^ו
 ׳(ןממבו ׳אומאו יאולאמאיזכו אי3ד!5כו אח&יי&ך&עלבו א^עימגו

 1 " •יא&טיויאווויא&דפ
 10?■ וחדי
 יח וחיד>דאנ^

 ו£$

 •ל^י#.

 , ,?מ
 *דן*1אפ%

 ״.- יוו#ייויו^
 יה רויעלעדרוייגש^

 הגיתישלמייודלוסי^סי^פ יחא
 ןיי '־'-׳ 1' י■ \"׳־ * י׳־ /יי׳י׳־ '•־

 **!יהב עייע׳^עייץ(ל ישה ^.מ!^ דכד>לב1 ׳• יילעעכד^הע־ל ן*ב ץע] מ וילי)ע) ימע ״עי>ג א־יסע ןיה1כה• זינ יפ סמב איגע\ןמןיכי ן4



 ע*׳מוי

 * י*-*.*— •׳ ♦ •י

 רן?£ !י^^!נ?קץ.לומןן9ממי• *יעו
 ו־^יעןנו *כ8£נ^%אמוויסי• ייימסדז
 חרמ?>;* "־ 'י1 ׳* ׳״,־^־*

 ^רעםןצףיעיל;ן
 ?גזי ץדזזזיו׳׳ !י&יוומאטווית 1ע ןלפ^יע ■י*"***־*• י׳

 ץע 1ח6י*עו^ח*>7 ]
' ........ 

 43^(מ^ו^י^^וח^יי^למ^מי^גמ ה88מ^ו **^עומתש^ו
 טצש זוימיעייוךזהי !יו|*>
 א^!^א^1יו׳^וא%^וא^1^^דגי#ו^
 רי^רוןזצד/^־^^ו^עי^ד^זד^׳דב>גבי• דשמןזד^לפאיידאמצ ן4

 ז ....

 *—־־׳• ״ייו ^ז ל^זעזי׳. ■^זדעו 7יז"ימנ״* גיז* 1*״״ **לעמי גדעה:עולןממייל׳ימ׳חב 01פמיה־י כ>־,מו ד3־0עלי



 * ־%ו היליאו ז^מרחרזו-
 ן 71^'^^^ג>1עה^מ^'ה^^8^וןומ;ו?וד(י%
 1 גי^י

 ?ןיאמו *^ירהיג *^<ו8ימ וינ!ו יעיוד^בו ^ולא^ל ^נל מןופצ
 כןמ*ו ין^!ן$

 ^^^ד^י(?י3^58@ו ל^3
 * !י1יי %<^ויגן5(^ י%י#? קר7ילא(<מוי יע^יו^הו־לי^או
 י" וצ'מי!י>־)<ל רלדאטכשל 'דוחל•• $ דיה רןמפ_ן$יחנ אי^יק* יו^דא

 הי1 , אז31^ל

 ^הוייןיצנאו
 זיאמ^גגעגייו

 [ /זזמ6ו^ביל?<אשימפא (<ד4דןל%1 ^ומלוךןג^^/יי^ע״ב^ומ&ו >55יל
 י!|^!1^^םי^?^^ןלדה?״ו:׳ ־־^1י ־ '

 ,,,״״ ,_, ,״.. .״״-״.^ןיחף>ממימ^רו8^דמ י3שחגך7מך1^,ילמ!<ה
 ע4^ןמוינו?ף ,ף$מ

 -•־—-־״״•■■• •׳- ׳.ץדאה^יןזאיס^ימ
 * י ׳ י י״ י 1 י•*׳ — ׳•י״,# י ו י ׳* י !י^/3ו^1רקן 7ן518^^3 רלמ ו

 •! *=5?|\ל׳יי^*ן!3^^דו5ןי• *וע־^צ^ז^ייוגןציידמילגמייןייו דוח/מו
 'י מ5זל0^ל אל!פזמןל דמ^ג^ש^דבסד ׳־םק?ל%ד^^בל^רומיד^
 , אלחנ]ו!<זרוצגו ?דר?ה^מ*<ר יגמזצג ימי• מ$י^ו#ל?6^
 £ (־*לי״אי ע©סואאזיז!הז" מ?לעחו םי^י (^יזח^^^זאדענ*
 > ׳׳ןדא*ידנ8*ו אידץיק?דח^?*^ןעז^ מ5*3^ז^*ימזו*^וא*זו

 ^ 5^י^גיחו לחו ר/עגיןיג0מוןיד ל ן ; סג^צעיל) * ;\פ1ע♦ ויעגפו ימ3עו ייג^מד׳ג׳ן^הלצו ל/גבלול ל.י1לו *ד־־0>9ימ)נ*דה^פן





 ,'ד־דגינ׳שו זיח ג^יגי 'י דע!מי ד?יג׳ץיוגיעעייב^ממ^כדשממיי "יג>]פ'1כ'ינוליז<ט!־<\ית5'ן^ל^י *ידנמיסן <1 ןעבפגיע
 טי

 ץדין^^כת^דז^^־/^הזואמנדעצ'הטפה י/חו .,
 י;חז>10מהי^לחנ?יעמ(׳^פ'׳ אטגע^ו ז*1^שזיע^־זישמד(^צ

 ^^,דיגגיןזזוכיכופ^י״ל י^ויי^לו ועידידוזלנעמ אטל^מל^יןימגע

 ן \$ ו#קמו;.4ל6ע הוזה^^תפ הגדיממןזמו (*ע׳ר&יי $$ל־הו*ינ
 *" זק^ר *ז^ז׳.ף^(<זיוז?.יך^ימ4מ 6טמן (^7ה^דאדי^בה *עיע

 מיצ יי <5^
 יפ הצ^ןט^יי^ץ^ה^זפא'^
 ז*עד7< $ ם* ר8י^ן<ו!ו?1!<מופהש/צםייןיו יי י^יא־הסי-ירןדיס^כ

 '׳ זך^סץ^סג)0י)צצ;סעמפ^כל)*1ץן !*4ףיימיזט^ה עןע^מ1חכ $2מפןמג יכ^)30דל1ו׳• ץ^גגב׳י מפיע?י1 ענגון4דל)

■6 



 ■\ י'י * * י • •

 ^ו^טפיואמייייי *0*1*1 ךיפ^ז*^*יו״־שימד*״*׳*^4,!סע^שן

 ןי#כ איא1י םו^ע#1^פא1ןו!וםט ןי
 ל*וןי^זמ(ו*.%

 וימיו:׳?

 - ד.ן^^ק%יד^^וו^י^ן^לן5קי^_(^
 ו#ו ו<$חד *^יב פידעאו^חזיידה וימ? ^ג וע^וווי&^ינפי י3

 ןהיז1וי

 זלח

 ^ת^מחדדינפעמד^קאחל^^ייפיהמא^םוח!י;ו!יל־

 ד5£ו ןיצ^מעי $קסמל אמול^לל^• ^!?ד&דצ&גו ?אל*4לייי יי ^־
 '4.2124^11־1^ ^.".^£״*.״..!.-י•*■ 1—" —. *־־׳ ". ^ 4 . 1, */ ^

 \ *'־־־״ 'י 0*#1 ןולצא סשן ע1ע;.*יי וךיי/*61 ל־דכגפדד ל גיג*ח1>3>* ייוףלמ ׳• סלמ פער $>לטי>גק;0י ל1]ען ד^עעזא;גי^ייינועיח!פ?צ>0ז<ן





 ?יההפמאיו,

 וי££ףיימ8^ור|ן׳י{יננח #יה8ו ו14יחישן^יי|!1ד#ו
 ע@ץיח(י יי מיד^ע^ןוםץש ה^זיו?ו 5יז$5ן ,4דיעןלו׳•^

 ^ ׳יא!ו(י)8וא{עד0צו ןולן?ע י הי^חו ??351 קרקע י ׳יןיזייה8ח

 גישו!יי
 1ריצ6!ם^עו ר^ד ^§ייגי<?י ה?לק *י^ל *^דם@יד י^זי^י
 ל מ?נוה^יו ר^י!^ה9!%<^יכי^ו:׳ יכ4י?וק מפיין&נ1!

 ג^י8מיי^זן!!ב!^^1א

 וי-
 ... ___ 1 ♦י חש^*^
 /-״ -״ג״ ״■ \-י* — ♦1 *״*־-

 ^ימ^וו ?י3יק יי *רוגיו 'ד־ןעורמי^ק ממוליד5הממור^םוןד^יל זי^ולי ינפד ן ן ]
 ן^1^^יאן^'1^וו^^'^הויייהי^ויוי^^ו!
 ^ימיממו

 *ע"־

 הגינמו^מעיע*>ול^)ספזעג׳] ;$•?> כנייינ• ׳י (^*לזיצ (ינמיו יצח ־־י)>גח*3׳ע>י צ&פ *י?> לייזייו*וייימל לעיי י־יננ׳ניו ־דיגוייעונ יינמיי



 15) ץ1י׳ץע* יי״יי ייי*ךיז -י־־י-ייצ•*׳) \*>*♦) ׳■- •דשזוע)דיגיד די>9ע י*בזל\ען׳8!ב$ע*))*דזוי (עעועיידח^דדבז• * ;

 א?וד}^ו#^^^ י ;(•

 יי־יגה $י;ד;£>(ו$ אזי?־*1־ 1״^*0־ ׳'1-•^-־^— -■—*--׳—־=■

 מ

 (יפיע ו.\

 ׳** ^^"^"^/"־צעןימיסגיחיןגסידעןיוזישעמףסויעזניסח^ו
 *3'/יפו* יכצ סוודת !דו<ץיי ן1,ףש ןיזח/יעףע ד^הדי^הווימכי^וונ

 4 ■זיאךע ןזדוץיתיצלע׳ ר^ח^^אג^^מ^סוו^הז^ז^יער^

 ץיו*^4׳^1״מס^ן%4*״-יי־ו״י41ת-7־מך-0־ןמע״ו..1־ן־**--־־יז״י״״זג)1*>.1
 •■ס ;



 ■ * ><י

% 
 *—'■סיי-ירבגבייויי וייי־י׳י *וץמגי&ייהסגגמהניאועיייזיי^י^טי^״מוע 151 ־י־מ>כיסו4*13עשי^

 גזיו^יז

 (יהממיליהמקהמןוחו 1ע(־דח0ז071'מ/7ויס" 11 י ׳•ז("״-#*״׳^@#׳@7
 ^6יו^^^?5זמםיר^ו'קודי!ע^םי^תי^^טבש^^

 צו^ודץמ 5שז>זי ן^מבה?י(< גגעי־יוזי זוהיודנ׳עז א^ז^ללצ זי^כמ ג^ג

 ןו ן
 - ז| 18
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 ז•!■'!!
 *גימד* ?6ז

 ^י!ר%>ח6ח1נ0ע1זט)* דמ** ^ זעפיקל)4פ1;חץיעלי)נ5ימו ה יפ ׳י#ייין* [**'* ^כ\*\ו \))>*> *פ"*}ז ״ ^ל1,־מי(* *י





 ^ ן
 יי

 ויו> ׳ג״ן״יז׳עו!*1 "ס !^■".!/וח^ז־^ח׳ר ועמקדמ^־לזרכחמןחדו אוזט
 ־*?? ^ר^ףמו*^רי3^ג^1ןו? •ר^1'\^ינ״ *דשימעי^ן

 **"איו^ד^^מזי ך?יאן!§ול|(<5י
 ךהיגפ ׳■^**צ^ק^יהי^ל^לרגק׳יליחוןלנימיג5^דן5י^רר6^ג% ן

 ר^יןואיו הינעןיתמ <*דמ תועירה י% יא• א,*דוט יד^׳.1<זה ןרץח :ה 1^%רב

 \ -׳ ־"יי׳ירייזץ״׳ך• יגיע/ ^י׳״זי ריס! 7^״מ7^7^7/1ק77,ז^יחסן\דע

 $^ו!2$מ#ז^ ממ^!ו^?מןי8וו
 ק&ן^קזיי^ מ6מעדץ8>ג ימ8יןמזצה׳.%ז^ונן§חניעל 1

 זינ^ל ^ ימח/להו;• יו־^ןןתיף קהמכ&מי םו^ויןז^5י?ןשיןןב .*>

 ו^טכ^ ^ז^^וצנחמצי^למי ידה״^צ^ע5מ>פןי 0ע*ן *ד~־0*עי*ן ׳׳ץ£״.ג*זצ4פ£פגיעו^ל1עץ>>*ן* רךג>9ין?וע\95'*0^



 ^ ודחי יזטיע ופ\לינ״יז ויףיד ישי ■יד ןי?ח>כ עכזי עזי)וחעקיו סייי 1ע *ד->גי9יס)עד 5ז ודבי)

 ז^יח הוי# $$$ ןי ופה ןעדי דצדדו ו^^מ^וןין^ווהמצש^

 י^^ךי%ת^יי^דוערי הסרץמיץי^לר^; יי ׳ י

 * ול8<וגו#)1וייי יויו
 יד1

 מ1ו1יי טצ ק^יהצדע םזחגיח^כו !זה^עיד^ןיענשמלא&שעוע ןי^למ

 4 ;׳ ד?הז(ד1והזהז• ^/זיבהרעלמו!נ^?תי!ייהוה^דזיצהדמז?ו^׳מז^זירי
 _!ץ י ^ 1 !> !ע^ !•>!ו ייל'לצעל אמולזי !ןיילהו ופללי^נ !ינימ ל1ל^ל

 ןזןיייח
 זזמ ד©ע*?ד ^^♦?עו^ין^צ^עז

 3^מ9מ*ל^ ^זח^־אמול^ד ^לזט^ל״ע רל£)מל1ג!ק^

 4 ^יע יי*** ז^מולנבז^ג" ן*פעג*ד הכ;חגיג> ^ידוח/יענ ןזחכיגצ *ירוזי״ד פילע>01!1ג דמדדדסעדקענסימ)1יגי) ףלו *♦*ין3יפ ץ





 ^5 'י סינגע״מבדחי עטצדחו;ג׳טיחנףי^>זןיייזעלז<מגייחי,סירט^סט**)5י>פ11עק1ע1מ^,יי־חזיז ־ד־טיפי!?),נ<71ח:י

 '״״׳1 ייך״ח׳ג*יא/ו?7ץ^׳ הי?• ן88?*'^1עי*יי יילחייל

 מ^ענע1כ?דא^ אימיר^דת^יר ד1*5^%5לש ן^!?/^דר5י]יז^ו^בי 1<^פ
 ^ ק#!•- ?7יעיצ>*ד^מ>מש׳ עגי

 ת5חחך< זזדוחי־ע5גועפ'ט^ן^מ^ו^1,חל'י^?)^״נו?
 וגב ^עמוע מ3 זבי6יח7יו ק!^ה ןגה !ריידורי ־הבןרי^ח הוזי ידרשמש מ5
 י|ר*1 ^חפומהל ן^ל?5ץק^ד 4^\ימה^1_ ,'ןו^ונו^

 1 ] ויוחזןואגייצל^ץד^ימג? ע^ל חחחי^ו^דע ןי^סו׳• דירן׳רע 9^מ5ג
 לג5)^ניזגע;5ו ח^ל$מ חמילה%ג^יידיד^חזןינ^פו^
 ^©יצעועמי זמעל&ו ,י&^־חח&זיצו ןלילצו׳- ^ן?קי ק^ש ד^חצו^א

 • ן* י^#ה יחדמ? ה^^יייד^מב^וי םג^ל>

 ויזחקזוזןשדזלחד!בזמקןומחמ*ר'ן
 ^מ^דמסימ־^י׳*ר ״■—,״.י

 ן יץז*י_'1 ןוודהצלירל׳ד דצז&וצי ענמ הזזעיעי ושדעקפנ רכ2ז^>יל׳׳ סצעח<גועמ7
 *; ־'^ויעוצי^מסכו^־לייערץי ןלא^(די!רדןד:בגושו/מלםכה1;!^חק^£^מצ^

 צזיי״לגיחי •ד)זייכייע.י׳• סעדצעעי יני/>חו ן1מגיפדח>^מה^;ע;נ\ע ז2ע ע מ1כ.גמ*זעד\גי;ז3!ע *ייייי יייב ־ד-פגליסי ^ייפנ^ע
 ׳י (דץ ^^ייע1ין1))3נז'?!״>)*

/ 



 ע8יי!י>
 ל?1חןשו ׳-^ךל5פ(<ו_ן1^ד ע״י3(רו_ ;י׳

 מ$ *י$8#?0$^>ן%ן *
 ^^(י&י^ו יוציח5 אגויוהערנ^ * ןןייומיו הר^ג^סידע
 !^חגגיואמןוודיאנשוייר^^יימןיוי^ ופיד^רי1?ןוא&^ו *!דזנ^&^ןו?

 רימי^ץוזדמו וךתידוהו •• <ר״ן^ו ןט&ידודותליח מד733 יקיו ■•^דזי/ייע דזד
 א&מו 1מ§ןי ״$>%'■!$. ד#5י ה#^ל6^מ?וי/<ו?מו 6ז^נעו ״, י.
 עגצו ^ד/יפ^ה חרזמ 5^1 ימגמ דל!וישג>ו *היילויקמי^כעישמו ־ז * (.

 ויניפג5?^ חןיפימ^יחבו (^מצעד^)^מי^>שמש חצרפטפי^וו
 ןזידייזךעלמל ן^9ודן^ך'^מ^ו^הממ%מ(^פ/^
 מז^וה^^ן דגן^*3מ ך^רעו ה^ר^לןצןגזי^זי ן^י^ר ןוי5וינ? ייע1 !ן&י 4 *
 ?^^^.אא^ילל ^ז^ךתפד9רר י• ו^ז^ל^ןרמ המ״זי וי^י^ינו'/'עהו ה?ח 4

 י גזמיציזעמ *טי^ יהטןדעמ זזהו ההו!%!שווו/יבי#וו ח$ק)ו יורק מיד5 ן
 ;!מלתו ץישע^דק'ןןדירנן־חן םץךו4^ םירע5חךו קפמו ?להועו *

 'ןןיירנזהי ^*^רב^ח^זגג^?? ןזי׳זיחנ©^ >

 יחממף?חמ סיי^ג י היעתויתיע׳דזי ייעימ עעל הנליומ זיגב׳רע קפכ י׳^יפצ ו ו
 1 ןוז^וחהה^יוז'י4
 :|^"י|ו1^מ!ווט^^%!מר^י^1נ^ען^1^

 י$!!5נו פעמ ^בזפע&ו 1ץיןיוח ונועמ !ןיןיו דו^וצזאל@^יי5גזו 5$ן .*
 'יעהעןודזמז^חיההיוזהיצו^נג׳יג? <■■
 ־1 יוצמג^עמז לוזיוח1? זמזימןלילגז

 3;^פ1!זו 1ץה ןומ^לזי ץ1ש ©1ע*י]מוףלוד סע חי0\ג םייקיו ח1גש׳תנע/5מן 2לן4ןל*יייי4*יצ פיס? '*יי>9׳ייי' ^יליציכ י^ ויללצו:
 'יעע עלפ^ץ})>ז'־<פ;ה׳דנןע^שזלל״צילג״יל



 זפ
111 

 סוי

 "-י

 י*

 ו.דעמ

 ^ ׳׳"מיעשוהי£!עץידילוהןירקןיד^^חנןד^ההי־רכדיז,

 1^*" • ׳*•■*
 [,־"**יי״גך!ע*לפל;גדןיו *£׳נ>מלג׳יגועועל!ייד^דדד ,*ג)׳לוז^ןומלפ עגילון*>)לימכ•)־)!ליפחמגגייחיולטפגמח׳מע^י



 .ע8ד!ו*

 ר^ח?פ>ו?!עו5%^ם*ד^נ^הוד*^ל(ז ^'א^ד^מ1<צ?י^ממ י
 טזןד^י?^}י*דו^^^^יעיי *יעה ״
 ו^^ט^יון%1ו(^^(<^ןמל2^ו^^^1מ^

1 
 ק*ז

 'ז ׳•ייזי/זך7יךו /^(ע״מ/ורוו^יעיי^

 ^׳י^ח^^^פ^^יכא^ו!ידגח^1^^5אל5יל)<
 היהי ך^סזיגיי מצהלזמ^ע ו^ז^!י5ן?? ע4י ו%?*י£ איאי רשכ £

 ׳יו^ן־^ד^^;ג^^י^(^ו^ה5^1מ^פ^ י
 ^הגהצג^יע^ו^וממטיוןל סוקיד דעאאיחו^^ביהיו"
 ה/ור^היפ^ה^רק^יד^ו1:קבןתי^מ;ההא46ויצי!וי*ז 1

 ^ ~ -צ— ״,

 *רוטב א7ימ5ועי8# ונימבו•• ה־חוהי ךאעחצח א^^דציקתאו
 ןורבח איהעעואמייוןלתיו םידפיאפינה אווט;לםצ4׳)י'ז ידמגתעו
 יעדומ ד^ןוא־ן^ינ החיזמוחדי ןדריל דצצמו׳• א1וריתיע1ארוטכ

 ואוהטבפי£׳ימפ ק
 יז*הו8נמ ?

 '״־־־־'׳ ז*ו*י• יתסיגו לדיז^ת׳בו •יי־רכ****) ג ןנ״ענ^) '׳ ילע^יגגבד למ;0*דע6כז<ככ ליעלכד^ לג^ימ);געצד_



"0% 

 פ ווו

 ק
 'זי*8?#ייו_

 ז*לוי.ו

 *כ
 ן2 ו 1 י ! ן 1 •י •׳ ז י 1 ז

 ז1ת וככיגו ׳מ1^וי5דתעפ\*זי:ז׳׳ ףזי1ד !1>31גכ לחינס• 'לכדד *ד!מ9גוד>געד?ילען>4?י ילג> ןיה 4מג*שד םפל ןליודרנמישי דודגכגי
 י* • ׳• ו־דח^שןעשןייד^זגי



 'י,

 וי[

 ייעדחכן

 < ^0 וזיח8^ימא54©אאחז^ו^
 יממז יי חיזינוצחו^ זעפי ^ צ%־ זלמא!ו?וגע*ויז ץת^וזןויז
 * זיג?ל?$ ל1יגממ<ו ?ול^חנ־זא ח*ימ ט^שידימהא ןצתנ ןיבה קל#

 ־רתיו ןורבויז" איוטץ/ולצץ*^יד^ד1יק3?ק ?6?6 ןידץ^ענ^ימ זןשדגלג^ו^ו
 י ^5?!ההאי'ל^הןייו,מאזיה^יו יע&^זאאז^ 1
 ליא ה#נ^5זייי?ן^דנ^!יו '

 ־7י#ז ץ£?או !אזיחאנוד דיעיןזיו ויההודתיז ^זינייו ׳׳ זישרגמןואו ל51 1
 ^^ם^!יןר^^^ואס1?5^^^5)?ר|מ 2

 .. ■'"''׳ ־ !׳•?%!םי^ינןן>
 ■?יןף'י^^א £

 רייזןמ^ק^וא&גשמו י !וש^^ע5^5שרגזז?ומ ן!$*% *1
 •יי^ד׳?^?'? ןז^^י ה#^??^ו>ו1מכג5ת^י מה^מ5י*מ26^/<?ד1וא י*

 -^5ד׳פ •י ע5ד7< ^ייול^ אזיוד^יר ןד^׳^חיו {^וילגי^תןהצעגיי 'עבד^ ש*!ע
 ן^מ5;ו4קל>מ^1^ם^היו?4ד^ענ^(דז^^
 שמזי)והקכפ[יןי<גמ?ןמ ' ׳ 1קזי^יזיו ןיד־זק ד^}[ית#עחצ
 יא|ידי^ עצליקד^ו !םיר$#לטממ ם^דמ דע^היוקוקעגגמ םיר/ולנ5
 ם.^?>^ייונ!עירפאמ3דאטגמעמ^ואצ^מיידרקה^מומאק:4510ור^ו£>א?ד ^

 כענב ך^0י^ו<לו'ן^^1^)צ58^^ד1זצל/^ז!>ז

 א״נשמו; השיגמהיו $5ג?* השימגו #ן2יל*א!< חל#מז

 %גץ>0^ד31׳)^)ע/-# .*,ף ןמכע עעייגע*)ך'#$>3עס1*"1 ה\מע>*ו ףלטיגגלזסעיניעהנלו ?עיע לזעד $מז*לןן3וי ןיליו 0ע1קיי יד8>^)
 ׳י הלולי>וץלזד)כ יעוש ;עקת ?ע לגן׳ע׳ליצי ייייל



 זפ

 (^^דורגייי^נד^^זיי אזיודז5^ קד״]%^יינ3עלאםץמ> זיזקדזגגפנואו ?יגיד^יג
 יג8י*ן*#

 ^דף5ג3^וד^ע^מ^^ימ%^־־ה^6י^ ^)^?ימזזןומי^ראי

 •׳ויד^^ה/זאןל'יפצנייע^^^זדזיד^א^ןכ^^^^כה^מק^
 ז^ןמלע*וא י1חמ^ו^פ^8פ|זשוג י4לן '~ *"'י

 י , = <=עיו? עדע השי?מ^ו^^|גתא־ר ז#*^7פ1^5י>1ע^פ ח>רה_
 ויהיסןיתזפ^תזיןהיהשנמראטבש^וגלפמיאודתינמ^מ?וו^גינג&ז

 1 !י!!@מ יי ו

 ?ייךל וזהמ^יז ■^ל9<ס״ןע זי^ל*??זאג
 ־ליאו חל^ד?< אטממי '״ ״ 'יע9ו<

 !מה?וו1ד^^ו,|!מ|^/^ן#7ניד^ממ^ דזמיהא6!צמעמז'5^!ממ
 ־דדזוומ^זז^זיהןוו5^^^^ (עלע ?ז(^מ^5מו#י*י-ן ויציר*!?
 ^^3 'ע^ןיויוקא^ו5! 1 ' ...

 געגג

 > *׳ ן זי7*7,מ 8/רץ/י׳ ח71מ47/ר^ז^/ו?דק^ ד7^י7גרממכ^קוי *ך1ע0יךע

 יר^ ׳•^לוי ןיודןי א$וו^ן/י1^^ לויממכח^
 53. •ודקילנןהישדומי דש זיר^דע !^'חפשמ1? ונעיגד

 ! םד|ולכ5עו^יר^^]ו9^ ' י ׳ק^מו^יר^ו
 ' ג^בתג^יאו־׳ סשר^פגימג1^!דן^דמ ה^ד5מתזי.ו ?דזבץ^מנ^זמ
 י רזץו זי^רק גיד^ןיחאנ^פשפץיני׳ן^ץד (שוד^חומיה ין<וי^ יי־^מ

 ^לי^י'^אס^ןון^^ן^ז^5#5?^)ונל^א^וויי
 £*י*ד ?שממו _ ׳■#3דא־ץהןי א^וד^ל^״מוווא^יו

 .רגולזמי י ׳ '\ ׳ ׳ ..
 עיטומס 11!יןיד יו0ףמ*>ג8<מ ^ז5ממ יי׳ממיי דמזעיו עממי,י1 [י1ג |^יע*?/?יץי יתגך^ה '*•פ>0יקי דחוא* דץ10דץ;>י^פ ן^י* בי



 !,,׳ענראסץש
 ייי ׳0 ד'ו ■ יש

 ומ#זח $$$?מחו לכו&׳מל'1<ה(וויתיו סעהמג־ייז *^ויחל דע^צ

 ^0/10 (על^^^ידיק^סי^^ן ׳•עצדחןיודק
 ׳^ןו*##?י§
 ך!^ םללזי ידעלש יימע ח?יל?י דוןימאציע !יוהז*ודחשדו׳מ ו4א
 וגיב יאי^לייאן^ל&יימףעדןפו חממצי םע:נךחםדעל£וו^^א
 ^^^?^ינןו^^זןי^?י^ן>^^י^^ <*

 דא^ילוהימיו י יןי^#^וי^א*^^

 'ש^ל !ווחי חנל:חצוגיתיז אחט&חחו ןי^^^מלםךך^דו^ל^יי

 ןו!ל> זלצ&ז׳סחמ חוחי ן!חנ םהיצי*1

 "" ״'־ י 5:1 י

 ג׳ י ינ!1

 -ז• ^

 ו^^א׳טע^ןןצ^ידי^ללצנוי מאיולנמזיאןוילי^מ׳ מחחיןלו*
 םדמ !יז ם$*ח1_^ד?<4^5ן׳2^ל'׳ קבחימידיקפחלצל"ומשי דחייג^ז "

 סממ׳^י&^^זןמ}".*< ׳ץפעיו ללוהי. !•]ע וליכש•) וילוייי!*ישזיד עיגגהיכ0*4 $* ועעסליסויע0ילמ4גי3ג1ככד-נ>9ישי ן ויגד



 י

 (^גומ&עכדסימינג^דע^ז^־זרמג-יו ער <עףמ*צ * ריבחרררזר רזיר 1ירר* ןזד>־׳״רי (*■■רזי דרש״י רררו *עמ&ז

 ארזכי&מוימ&י מי&^^י^סו ןי״יוואפו׳יע ?יזמממגו,ןג1וןוציו1<^י
 ו^לי1דכ$ה^? זל?5עו:ןז*^י*ו

 מווי1

 . ןמ1ומ8מ88מיי88^
 -%י5#ל$ן
 וחנזיו י!^הןיגהולי $ש 4^*19<^6<ו ואץ^ד^י&ו ץלא

 . ^ע^אאמימ^מ5ולישו^דןו^סז^^^ע^ע^^^ע׳צכד

 ימ
 ^ ׳^^{יי עגיינימ עיפלער חיפי* /!נ*#ףמפפ ו4)ךטיפלנ" ןיספלפז* ךוסלצצז* ויצ7>* ;צ .י־עכ^)יפודו ו־יכןלוד ןגק יצ

 ," 0'?ע>0 ייע־4)לזופכד1פו

 יימ;



 עשמי

1.' 

 דווד*ו לגומ^ו ןזהןזיצא

 יז^?ש ןקיד@מןוו^זמ611מג^ר^^(ן^ת!*מ)יודו
 .^5!מ(כ^ס^!ן^ל^ד^

 ו?ישנ5'דצ ו%*ן״*©י זיזמיגעמ
 דמצמןיל/י&ויפהמ^^^ידמיסצןןנ

 ־י?מ?'¥״1וי>(י§ימ5ץזו<מוין1:
 <ג^3?3ףנכ{רדדץ1מזזי ט?ה •י^מגצמוכ^ייכיי^ המיא>^1

 א^%? !יספ ו<ניע1!< $1 וזעפי 1$וה 1*?ל דינפ׳?י'• לומי
 וי^#תלן!

 יי׳> >מ׳׳ד*ןחמע"^ /*׳ /*׳ /חעו ?7ר *>׳ו?'/ממן׳ד*י/?1׳ חר י ן/;יזי ר ו׳ 4

 ר^יימי״גחץןדאץ^למןז.6^? יגי5ע ^??זיא׳י^דא^מז?^ י
 ל? . , .ךר ו . . יזמי

 לבא זימ^ג׳ד!׳ זייה^ימ^קיג י*'0*■*יי• *'י ^ייי זיי<**י סזי ךזינ סהימשעכל 0כמ*יגיא ןןיי/ למייי *יא *^ייייישי *יע עיכ*י ימל)*יע *יי־י



 סע ולילמו קןןממד זזקכומ״חמלמו ,גכו מו1\ד ימוכיחאו ■לןמןק>

 £ ץי 0*^לו*^י הין^ז \׳'?^יסץחמ^יממ^מ? ירלמ&ס**.

 'נ*$ ל^מ>^דן?^ל0*<וי־ע3נר* !<וה ^י ?ישדק^י^הג יור^ימ? ^©ע .
 'יי$" ןידל?-^דגריליום^מד^{4לד&לפדמ^ל/?ן<ז?ז{<

0x1^י י&מ^מןזמצק^" דויסיו8<*מאו*וי ויכ^וי^אצצח&ו 
 1 ךמם^נ9לנ^הן!ו^/!נ^
 י ^^מז^א1ג5ז^ןמ^>־>) !יממ מיי *ל^ןיאן^ד^^י&ממ ?§זאר
 י ^^^^עגיו^ד־ע6ןזצ^וו^^^ו^'ןו^/<ר>

 $%$$ן9$
1! 

 ¬יעגי ע״ת ־ימ׳* ו!יןיכת ורככ• ס־לכדכזימכ• ה4שד• זי״ח ־דכלמה סרו־ססרככחמוזימכ-נ׳עגי סזיו דלו־בגה לינמ־קו !נ־יעדי
 ׳׳״ מ#י7 סןגדפ וצ צ הלנלפ ד>פןם ללח ע לצפן ~ "



 ע2>י!וי

 פוןיצ36!1(8נ*ב

 ׳•1הינכשפעיןילןינוויזו״דהחכרקןק־־ס^־שך

 ;םןוינ יעב^טייו !יעממרג^י ^זזימדנכודג^יו ךו^ םידעךןדגרן< ל
 וגומיי !וו9^#יד ^ישידו ז^שכציעיביוו !ע!יצ היילעמ

 זכמוגן9י^ו•.
 7ל^גה^>כעי?*,ם^.ר הוע^מפזי15ו,ר^נ^^^
 ,׳ייו-י!

 ק!ו (<רןןןש ץר *א&יומ ןזמרק&^ו ץ״ד אעטש ו<*ר5? אעי&ייא

1.* >>> 

 "י ,.יןוןלמ5תןמיז*לו?
 95$ ^יי^'(?ו8׳>מצעי!6אוכגמפיפעו

 '$ו וו&ו**!*י״ *ח לח3<9י*י*0!יז ׳י ו*טי%ע\5יןג׳מ )געעז<מ *סי יגי ילגיעל ויהו ,*י״ייויי 5״,י ל *׳■יי'*9*



 ר ־ש
 *ט? ק

 ,*זעי?

 יגצ ויד^ו י םין4ד6זה^5ךוחץ יכדכ^היןי^היףן?
 ;׳ ■ /׳ז^^ייא^צ^וודי^ייואמו^לגצצוק#

 י צ^^סח^^מד^-רומ.׳1? !דוהי(ר^זטישאזידה

\\2 

 ־'׳• %; ; ■׳5•





* 

 דיכגיץ^וט׳עג׳יייי ׳־^׳־ע״והיףויו<דעט)זי©י*י^'י^ןממס״ישט׳יסי״ש*׳**־""*,*׳יג©י*י<פ>ע3ו3י_י*ן51טי1שן׳;

 *ן - ךוי^י @|מ1 םי&ס יג^יצ?^יי#מ^'5^ 'דמיה י&י*"
 י*׳■ ^רוער!^לו יןרמי־^דיו ין^י^^^*יגנ^ל1י.דקו ם^^דו^ז ו^9נ*^2י

 ׳'ד&^ר^ז י^לא>יעי? ^זיד^מו

 ?ןצ^13ז״}ו^^עצ^#י^?י ־^)י^1ל1י)5ע^ל#ו?יי י&ןיז
 ור^יא^^^זח^ערוודגדיהזכאוסא^ יזדוב^חלצ^עמ

 אמאי ץ ־?5 לך*ושכ;נו;דן^ ז|י1'^א1ר^ןו^עמ)כהך5נ51י!<169ן^דא

 , ןיח^לן^ו'מא*יגוי ה^מצהיו יהונצזי׳ י/יזנהמ !ויח׳י
 * 1* ^יא<מ\^דזע1^ דש^ו*^?ן#ז^5^זי*יג%ע^זא
 * נוי^ר!^ ^'טגי*־״^3־י^י*ד וימע^זידמן^וי ^^חזעהידיםיר^מ

 ־ י 'זימ--^־^י •־"׳

[1 

 ©ז?-', ,
 ,ן&ןגע ו£דיוחדמ>גיריד (*וכגמכןתיד ז^^ערו

 ןמנע£מ ;שמ^רמכגוינ^ןואעד^ןןתתיייי ןוצדפיןואחיתידצמו

 פ^יצ׳ן,/*דץעלט׳י ^לקיעד נ5כל\עז<>00ועיועמנ^דל׳>פ^דפי עג ייטע ^־יעפיקולז ן^עג״ד ׳* ןמז^ש י&׳ע״תז*) צ^עיעי!4 )^גיז4;

 :־
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 £* "יאי םפ^גמל5?ך^י םי^לו
 'סע1מד רפיוניסעי^ורפעיודחפגבגבכ•יחסרתחימ^יחח^ען •בח&מ *ןל׳ יפ דיפינישוז ■םוביי!יחי
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 ו״ןיי
 ו^ו
 ־$ד
 ןי!ימן
 !ימ$<
!?%* 
 ימויכ4
"5^1 

 '61יגל^
 י^מ

$ 

 1 ״,..״,, ״ __
 י4* .1 ז^דצק אז^ו {<שימק א^־יר^ עי /4צמ^ל ןו^5!ד ״י^ל ממעילע^,־■(* רמאו

 \ י^מצי&טז^לוןזציצו^ןליכש׳מילונו1ען?ד ןיל ם1קק אמ

 י^יש^/ז^שי^יוכונו^א^^תועטדן^פג־ח י?יד {עוד^לפגרידו^ומי
 י^י^מהמי^ק^^^^יקאלויןוכ^כ^^יבןזצ^
 ^י*םי3? ^יוימ^זזיי ימ#1'י ח^פג ץ* ^ ייא

 ' ^ןד^06^^זסהד^^ןלפ*^^*^זי.ין4^(<!(ר*^ןי^^ץ*לא6
 **נ(4^ל ק25לגוי זצפמ מציינ^ד א^י5׳תמ7ש5י* ו־דגמ^זע* ■׳ךיה^י י,4לא

 י־ 0>ן^^$0041\ו810%£

 " ^*5א^^^זה^וי^ין0^וק{ו1יפן״5אה1!ס8צ{^
 ןיייכיועזאגןר^

 פ*ד:כו '•י5*^1־ז%'י;^ן3^רןל*ד(כ^?א *
1 $0 05000$*^0^^ 

 ע^זןו*לן2$ו. ׳/וגי^א&^^מי!!

* 
^1, 

 4־ז״ע^ו ^)דה^גץלגז^היעכ׳׳ סכדכזהגדעדקה לעג>**£׳יז^י*)שיל* יל* ד0*גמוץיטח1מ ׳• ודעלץ עי.תא עיע?ז< ילג^מ?31זילי



 ־־'*>
 ^^^^*****•'יז*** ד״יף ***** ***

 ן־יה^יכ־^קל&דךחו ^כ^ל^7^ד^מכ^?דצןשמ ז^גיזיצי^^דמ^חפ^
 ן^ש.׳ו_'?זמו^שזןיק^ןו^ *

 ממ#8ייזמ!'1נוי% ■ 1$ט^י5*אמע?י>

 היזט^ז^ םוזיחכ ^יזיי וי^קו־-צ׳ע^רז^י סיד^^דבר^דומא !רדס^וכמציצ

 ,יעלו#?שז*5(^^ע5^רר^ט5ן^^^ג^ל?5י יג>

 '*פיייפא פמי1 אמוט5ח^ת5^^%^^'אאעגמ6ה*(יי
 ׳• 6במ ^>>ס ־זיועגעז םישמחז.תזץ>פ ןעפעפחיי יע^יע םךיזסיפזו םזפס

 1דא ז^$@י •מ רמ^ל
 אז^ימפ?^׳ *2 ^
 ו$אי1' זיצ!#וןי אח^"ן<חיללןי51ואכעגכ^?ל אתץל&י ק רמימ%י<ז ,"""?"י"

 \וז♦*
 א?י ^י&י !י^וי י?י ד&^ז־■ ויזבץלאז^זא ד^יב?לכה ?^נ?? 5יףןזד* חמי* ,

 >5^ו יל*דנ^י/ד<ן^עו^א ?ט>??זעל^דןע 1דמ?^!:.',*־(*^ ן*ע^ יל^ו^זא י 4
 ן^רמי!ויד8#ןי^^^^?^אי;#0י^5ו.י43מו^ ־

 ׳׳-־־־״ ׳״ 1מדשי>כ מפמ**ל £חל סעלג^עע״^ילע נכזע>מי^ יגגוי)*יעינףי *ד״ע^ימ)ה יי^נג עשיומי ;ח>פד מ1לי ךיבז4׳ הג> לי4י♦
>% 
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 ',*י

 בכענ
 ןכדחהו

 'ירצמו
 '^ירן

 מ

 וחוכו המח&אק זחיגמו ןל^צ^צימימןסדי וח5ו!^ו י• עגע5|ימא
 ^^^!לגרדא-וץמ^ו^או^יךךךן^על^*!־ יאזדמייו •ח3עגמיי

0^10^' " 
 ' ןואילי ־^דז4>^?ע^דמוע^פידאי,^^ם^3^1עיו?יי*,ו!דייי9?ו_

 ץי יל ם?ד4מ מכ)וי,־6עו:ז/<מכ,״ר7/יפמזא1ו ?"ט^דמ ו^ורמ^,^ ןדא%דז
 ־ '־־־־ 'י״ *גו -ד" ♦" "ך 6 ״!׳.׳ז״ -׳ ^־מ>4״ג5ומח^ו ־^־'־־1ע1^■*"

 >״ זיריהי ך^צ^^*צו^(<>מל%ארוט1ע^די ח^מנ^מצד^אחג^הידואי
 ר?י?<.ו יועפ^ו^דפןרמרא^ק 05^7 ןו ד!5זדםעו ןיזל!?'־!? •י'י-נעכפח?ד{<
 ןז$ו6^ימקי^

 < !%ה
 ״>:
 י#£ן£
8*1 

 ץמ^ייצו^היד יכח^/ומןי^ י^^נ^י^^ז*׳ ?ץען<לדימ5^ם5ע^ו15'5?
 'ן׳^יול^מ (?(?זי^י5*ח? ז^כ^יכ^מלי^נפירד:• לגח|ן^ד ימרצה^ימ*

 בציו !^^^^©%%ע(^יזן1^8!§?ן8(^!<מ,
 4 >111 וי$©3יןיפ י ובימזי^&ה^הע^ ?ימ

 •>% אמי החסכמיד ^טיכ יג^פפ וזע׳יו *עיז<)^ץנייו ־^יצעאו יעד יפ פ £׳ סגמד יףי*ד*ז יידליו ופיו ־ידיו ־ד-כיריסי יא• םיכד



 (ע&ודא

 1״
 יה"

 ׳ח׳צווד/^איק^תס
 עק!#ו

 ^דיז/אמע םע ובמיו ^ןאויריד3> םזיידבד הידו'!ע *5^ד>י4ו'ז^1ג5 וזוידי*1

 ,חמצדיי הן*מ^במיו!דןכו"יזדלודן< ןזעמש םע !ו6פ?%זי הצרחושזזסש
 זי%י5ג?ן5י !ו^מר^הי ל^!ימדוו !<צלןיד !ו8*׳3ויאוןיו ז!ןייול99ו

 ־תיו 1יץ>1וי ץאוהי שצ3מהילמג^ו ןודקניתא ה^גןומ $.יוע#ואו

 > ז3מ ןפ *#6וילוט יצ]יינוי וצרתו הלוליחינד היייעי&ס ץי1
 רצי ל$§ןא5#יאבל^ל ינ^ןוז^ל?דנד קחוידאאויעיפפןי#

 ׳ושיר־זוד ^ !^דזעורי5\^ ^פל5י^^י-ו^^גימ ?י>?ל/ו^י׳ ךילאו הועמ

 /ז^ןךן ו/ץ

 דיעה^וצט^^צמ^^וו^^ש^^תי^סדנ^ה^אויו:׳^ 4 ן"
 ^^^מ^ו^ן^^ד^^מ*מרצצז<ז^כו?הו--^(ר^מעמ*שעז ן י-
 ר'ע^ו׳טיורש,ד^ל^אצ!<^ול^ךפעיפגעו^מ^!^צגי' * \
 <ילה1 {^רד^׳ד (<מע5נ1*ןוצי!׳|רן<גי• וז^לוע וגדחפו&מ^מוץ^ויעך^^וייו 5י0-י^ל י;יי

 ■ וישכ^כגלז*ל גמועפצל ״״לפזעץיי הפפ חצלצכ לייעלעיל^פלפל ציג^מבד עיעפלהל ל^1ד ייכגפי&ל א *דיעגי>ז*י



 ^ך גזילןייו " ז*י*י*י >ועו♦ עגגגע^ניז* ועד לילוהי ♦גגס^יי *לחו־♦)יז־־ייג^)^^^ ^ ^וע;י
 י * #

 \ 1 ץל^י ^;יניל^יש הימיג^מ/ייו {^דבגתיו עוחיסנ^(♦ןוך#ז>
 י 'י עין^^לומ^הי!^הס^ה

 ־וזיו

 ייו מ/י^ו^ יצזמ׳תאו !וי/ווגפהאן

 11 ן "יי" ץ׳"׳""'-״ך-וי^-׳י^^יר ׳ -׳!ע ־״•׳;י׳; >'ז ח ;עק ימ/זי/וי וכ״ד/ז

 ,ן ^^דן<ן^דחא?״ד?ור*ע י5וקזלד!ף ו5ש ^׳רה^ירמד^ רועא
 י ן •צ^ייגיייזצ>יצ?לייץניל/ו^דשןז^י^ו^ל^י^ל^יף

 ב^״לזמ^ז^*!;גמזיר^ו הי^ר׳דז^לז^פ^ג^^ג^^מ^
 *£<81 יייזיי <^1£ו<\<ו<ו1ו6 <**<ו<■ *!■*!■••ו •••••!■•ר■ *<1■!*. -ש״-.־. ״*._

 ^ ., 1*^*1'^יספ ׳ןי&מל ^וילתועמיכו יפ1י>1 !0>ו!<ינ^> י%^ל
 "י ^ יצ^ת׳י י*%ימ!1
 . ןח35?מ!מ5?1)^י^

 ?> שימ רזטצפחכד ה&לומ&ירשמ^הלי;!ו?1ף§ז'י^פ*^§ןךו ם^@?ו
 $^ילמ*ךדו:§ו׳׳ץמכ יקפמד ו^זף^יפ^^ןי^יפ״5לע6׳כו

 '• דגמו זודיו '*"יעי ץג׳ח ע '.*יד י)י׳י>ןץד המילאמזז!כ אדזי.י1כן ידמסךד.ד ק?ןי ׳• ן)^לי;3ח־7 ועט*׳ *נ>9ל;



 ׳.ךדד>וזייץ?חי.מו4 *יעמד י^׳יעצ יפזי ן1מן !ב^יימ^ו ממגי^יחיוי־״-^מיזו• י3וע>יני#ז

 '^מ מיצפםיצךשי !^הממ #$ז6א1םיוותו'׳ <מ#דן?ע 'יי
 ^10־ * ן 1

 ׳יג
 ££*£•? ^*^^"\*4**< 1* 111*14 95)**1 ׳ןמב

 ויי^ ן ץי׳ ו1^0׳׳ /^ןז ו^י י י^יי^ווי *וו^ץי^ו ויי" ד^ו '0'1

 ^חג^ג^יחפןייז׳ ןפש י@מ1ו6מ רוצץי^ע קניולעועוהי

 א8*9יג יףו*י!4י^י^>זלי*רו4י איוח^)* *יייידמא !רי41 א£ווןפ5 1חימ^5

 ן 1 1 י ז

 יגג1ל^ש^ב)ש;>׳ לצי3פ 0ע$י ולפעד סעזי ץדגנעד ^.יהגחעג* *חיוך0ע)1ע)**י)ו^)יזרכ>0יוג) עצ^מ צ ע}1ג)1>י



 ׳• ן*יי ייפצ^פ -לחזי.יח *ןיי)זי)הידידח1פ<גנו *■ל—**י־ייי ^ * 'יג״יפח

 חכונ>ד^צו1^ף^^.י^להי^דע^^ןוהי^**כרח>ז^*רד6קו
 ו^גג״ז הוהז זני^עד?^^א3ז^$^^*ן_

 \ * *״'>. -"" /^'י' **^ ״ *. \ יי!* " * •^4 .. /י

 "ץמיהןוזץ
 סס״ח?'^־""־■'י*■׳ -! ו&־זויג&ו ןואינירור&גדאיממעמשטמ א׳ימ&ע

 ו&ג^ו^לפו י^י וצ^ימ^ ון^ז.י^^^^ו^עיו^|1^

 ייז!?זםי^1'(עויסחיל (•;רס־ ו1ץ

 ׳י 4 ןילזגנמ^ץ םי*יד7^יי0?וי(ל^^ינו*ן4ל פ<5מ םזיממןנחוווי םןינייצ
 י^^ןזו^י^^^^יל^א^^הי^שמ^או&^גיוהו

 מוויןי/ילסד^ ?זהילץלפוןמית^ יןעימו ר6א1וילמ ץימי5 דא וילזגל
 <״ לחןימןלד םמ0(ש ל^חשוו^יי טעוזמו^וזןביןויןוז׳ קליידצנז&מו
 •׳ע" יי ^כר^ן םןר^ע^^^זו $ ^^וחגישןרלו ס^צנ?ל 6ילח$ 03$גא

 ^'§^נח:עזבד)יצך^ז^(ד^אצ1^ן^?^ץ5י/ו'{<לז>צתיז<%>'^י'יראז;'

 *~/י עי^מה1ןלצג0ז4 דנ״דממצ י^ע״כוגמ לפז*פו דץ>פפץגמ אייד **^פ>0ך3ו* ^ג^ז^עפעשץי פץעי '+~נ>ל'סן ) לג׳*ד



 גימג
 וקש

 ןיחזיו^למו^ןכ״^ןי/זןוזומעני^^גנל^^רומעל'ו^מ(י!1צ
 ;ימנ^ביו י/<וח1 י^זדעו ד^דו^ן<ו יא)יןו י/^ע3כוצ5וגג^וי%^י ♦ננמ • ישזעזיז

 7;\7י<לוו \ח1 \ *£*.*?*~}\}* ייר י$י-יד*י5£1 (_ .1,

 ו#*8מ5
 ע

 1 /י ״י^/זל^^
 ;ג>.ן0ז•]׳ ולכד.׳ 0>4ח>\יטב דצדיו<ןימגי0**ה 4יי היע שיד !יש* דגב ?• המ׳ דשזי]למז* ן^ייי41^י ליש*) שדילב גגימ י השוג דש !ילג׳

 •׳• 'דשיץ.מכש.מהל להומסד ;עמ^יהעיעד^דש׳ ע9



 ,,__ דעמ> *מכ די מזמ1 טיט״גמע־ל \ןמע]זע1די ןעמ1 ־־? ,■י-״־״י-ב *געח

 ד ע

 ן ז - \ ־ / ן * ־ ׳י ־־יי

 ־ 0!צטי*מ יח)סיץייגוכפ דחי היטיצלחענמת ןמג ז^יכעדייי גסןי״מועעזע ד^ידימש״גיידנ׳מ יי^וע 'ז־יכמדי)ג יי1>)

 ♦־ ^
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 •יי&וי
 דיחפ

 5)יפו

 ־אאיפ

 )דמעגי^להנ* ליצפ סעמספ&מדוצ;* 0*0 כ\>>נד ןדהני״סטויפשסדידדמי*לףיש.מ יייחל 141 ישי)נ״>גל :0יסו\>נןסע)>נש ?לדוי*



 פ*מ*ןוו>
 יג>־ז9ו(י1 ,

 ~לרי>*1צן\ו
 אי^ימוגו ^סיקצרחיס^יו#^^

 ^*"1יי]יי!*נ*־מ|יתעזו) ~ע^׳מ4מהע^ז״עע-ד ^נ׳^ינ׳וציי״יי^־יזי׳^תן^׳יץ^׳מלזיןי^עיה&ניוירייגיפו^גזנומוי
 ׳• *ףן1>מי0עע>י המעפ עיי* ]*מ****•*" ^



 $ל•

 יקעצו

 " ,...#.^מםיןגקעמו^ני> ,
 ו ז^ק^ץפד?מ^מ^ודתפו 5נ^יה^ ,^ןזי^רי^ןיע׳צפןידש^״ל^(^
 ■ ע״קך^ן־י^א^ל ועייסמ המ^(ז!ד ח^פ^כע !ר^ר^!;^דיש&ו

 > ןפ^&י׳וןתיי שמ<4גא *הד זעצ^עי^ימק !^ד&^׳׳^ןץד^ שימ?©

 4 י ־1יז!זן.ץדןי§

 ׳" ף^מ1מ/יערן§)ומ>גו 0!^£$6^©ןמו ץ$הי^ו%זהיל
 ן ך1 ו^ל :;יימו יזז^ישאו
 , *^?ייי3י@^שי*^!^^^מ
 ' י *?^^/!,דלמ^ר ,׳^יןללנ?
 !י ^חכסו הימ ימוף׳דטאוסיפאהו !ין#ד>ו ימבמן^ד ?סמו־י דגימזאו

 גירעפה %
 (־!1זשב

 '*׳׳׳ ""*"׳יי1>׳^ י'ןויז* ׳מ' י ׳>׳

 1ןיו6ץוןאיי(ןי^מך?מןינ> •׳*׳;ף;

 **י"* חמי ^ימי1*גיד *ל״יפח יזיגייי *ד־ינגס•{׳)ח 4*יזיה׳• פץן<ד ך^. ;>לל*ה *שג׳פזךפפהלה ירחאףדדגגיסו ?ץלבו

 • •־£.



 פיו2נש
 י 11 ■ ! ז׳

 .־11

 ונוממ
 -*$*8 חייוגחנוחנשו ׳יד'{^לאוח3םזיגםעגז5ו_:

 !*.ומהאניועצטע;^ גח^וזינ• ד£י£9>יז
 -יהוגי תחנהו'׳יצימ'?' וניו׳מזוסיבוהועמש ׳־חחוריו^דפו^ע
 ־(חיעהעטפחמא ןירבו ד&מ. ~חריעא^הוה^יצנח ' סמ׳י 1
 גממ .׳ומיאקמ^ז ץועהס^מ!ד!יי * ^רוה״&אהוחייי לי״

 ־־"^נ־|***ב*=*"' ה!מוה ־מ9ה^ן56<י^!9וימ'^ ׳

 יה׳גמפאגכשוי

 יי^׳-׳עעחר/״גרו י ן^זי>%^" <׳6׳^י>ז>ח>׳7/ע יה7ץמ7זע

 ךי^רז^מ^וע^א-יי^^מ^י^ק/^צוכדאי^ן^^שאו^ןל
 ,?י '\יאי1האוי^^אהדמלמוהו^והמ54^7יכא(יחזתוז*גממ0אי15ינ6ג?<י

 תדןיצית 15וא^?מןי^!%ןילצע%,'0^ילקו
 ת^זמר*ע^מכג^7>יו^^ם©י^?זןיי£0?ז
 אייאהומו^נ^ע^וו^^ףאת^^סו^י&יו^ףייקי
 ^^ת^צזאותמ^ממ?ןממ<ץד^( םתןא{מרז%יז רןעפןמךיותמ*מכד
 #נ/$חענ^^^ םדיי

 :יסו $ן י!#^
 שייפזמממידנדגמעימוצולח ונימינ ^ןיחהמחאז"
 םא׳איפי׳^מ^זיסן^מדהומונמ^פשכ^חש
 'ח^לקעמידכפ ןי&היךכו^ יג^ה דו^^תיתנ^ע׳סאימיפממקדגמוע

 ^',"*י ן!1וי• ןמ־לליגיג^יייזיסוע^ענמתןצגיכדי ילו*^1י 'זיכ^־מו ג ץימו ׳• סמ^ומעב ןמיכית חכמיהי העשייגענכ־ו



 . 1>וגד!ת

 : 'יחינ^ידע^יח ^יו׳מחאהיללח ^״^1^-■
 £ 'ר!ר5י ׳ י''דאומ5םא5ימ1?)? * מ^ומ!יי(זן1ו©
 ג,'

 ^^י3%ם^|ו!מ "?וו. ^^'שןיזוילד
 **יי מןק'וע7בפעעי עצינ]^%ושייקקמ תי^אהומדאגא

 * !יימ '*׳ %9*08#19 'י$*ח א#9^ז*9מי:
 \1 ן&סימזמ^# אןמ1[ימ^יממ
 ״% ׳ זיו!יימ^^סע םינמעמ ןחחמפמנאוידיהסא
 1 :הוזיי^פדמו^ויייי זאלי.י1מ>קוזיפ מו^ו!ףע1(מימכק

 '" ׳ '" ' ׳ י " ״ '>אדסא\יפ!ומדנ׳מ

 ז^ד זי^עג^דמכייקמו ן?ידח ן^דפי^^דש* מצז^עלגי^י^ס 'יויגי
 ו^די ודפו קהי^מזמזד^ו ?ה׳ממע ןזורךע קימ ןוי^יאפ8
 ^יחאיודו ה^ןו!ו^א^אד5דןן^למיכי$ אזיידו^
 זויו^ו%שןנמ1^י^'5ש^אח5!^ ^צי^ק^גימדץפיוקצידפ

 ו^מ19יו<^!ומוו^סד^^
 אכא1י(<זגמדדע1היסא'^ ׳דמ^׳גזקיט׳סלעשז׳^אהדד^קוכדא
 ^וי^דזאבש^ןממו^^אייהה ?י^עגיזהדכ6!■1^׳ ירפמל(<אצ^ד^זיילש
 (יימז^צדצןגו א/ייד^יןמגיפןין^נוין׳^י^ו ,1לגש^יכ ז<חו6ד^ 5י5צןמ>גי>ד^^ל ץץ
 ־ דו!¥י ׳יבכר *• ז^<זכד(יב םזק^?ממעדמ^די^דה^ ימם?י.47 יג^דקח?<זך*׳• ץיק
 'דעיומסו^מןי^ל?שו !יילזינז
 ׳ןימ^^^ןיסג^^גישמו תא)וארומ3ן^^יאי*פ״^ג8^ןיי(־@/ומז



 . 612מ1

 !ילובל ׳ויבש יומש ייש ייש דצייייעירשייניידש ירש ן ן
 !יו^^אוואוירבש *8%%$%)* ׳ ׳ "^שוןייגםמ יי
 רצ־ןינשיצשוןדגס^ לר^יי ^סיריר^יויישריי' '" ןא
 !*וומאדר&יסמיצא "םשרשםיר^מ יסירוצגמי^ייד *
 (גקוויפש^^מקוידהנזא יגמ " 5יקמשן׳פ?!צ5ייוד^ $88?
 איךבסצסאזןי*מאי ו^&^&גמלו ''י סי^ימ^ייממ
 ןזמ ׳ןא •■סענפאןבא 'ונשייו !ס3וד6ע'י5שש׳צד8ף •דפס "•י
 זזשילויק׳דשממדוו^יצ 1"

 י
 מה םזק^^מא דידמ י^ישיסי 4ומיחי׳ןווודפס *דכיב<יזללת

 ■/ יי
 שמא מ

 המלמבזי

 ץלצ פלקןישמשמ־מש1״ד
 מ 5!

 י"/ *ימ/ ׳ע/ץ>״יי^/ך^ //עזץ2זו\ד0חקקחו
 ^א1*גדומ
 דזמלןדן^שרי$ןו מיוד^ר5ש^חג?לישצןידצ(ו !ימע

 םנמ!זסק(<׳^עב^טקץ רימנז ד1%מ^?ןי/ובגידמ זיכ זומיקת^י■• ז^לתצש^מג זילג
 ןדתמגדווישאכירייודפ^דעדגמפי ־דעילג י^זאה3רסאי*פ
 'ייד׳ק יירש■ *^8%)* ל§0% דז^מיעז/<§>ע1מןוא*מ0צ מ^ר©1^ד*^^׳5

 ם * ~ י. סייי-^י ^-יגפלנע גגזע♦ 0^ן *דמז^פילד !צ 0ענ*דד עפ• די*המ1>ל יד9\פ/ יצפ

 וד י*ל3 ;יי לד^היקאידע(ג>]א^ .ך *׳ ^



 #י;
 0יך

0$ 

 ןיו'׳1
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 ממ5ון

 יציציוו
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 ן," ןיו . ^־ירמ^כ־י?^ 'י4 קול3ילציויגעי(״8^
 * ןן^ןמ8מ<מל*" ^חניומ/ייו^חימ ון״גי<וףויף#י!ייו!יף

 '1 %>'• מ5דושפנ<\יחש^!5ז ׳׳למעי {ידו?דלן4<לבעינ?נכש׳ג
 .י ' :(ירעימורמל דישדוףמ^עסץאל

 <*־ ך7יי^ל״פ־־שקפ
 'ןףק(<7ף?פענמ ו״0י?י*>דע קמז ׳•(ידחפיידעסיןימ

 "*ו 'םיצ&וצהומ^נסיגנש ןמ ^^ןימפהופיז
 ץ 6נפרג'ןז8מק'לח;, 1)<וסימ8>וע4ק מ^השמור&מזפי^ד
 'י •ש 'יןשנצו^מעיןידחגהןמיוק יחנ ןמ0מ^%ימניעזזןמא

 £ ׳ןויצחציימגיחייין? סומנןשימיגזח ץלמזקז^יצ]^
 ייל? 'ויוחמלייןז^ימאחרמ ירוח יוממוניפי&ד^ד׳יעמ
 צומדיויזעיחזחי */י^$14יט?י|ז?י % ׳•ד^עצראי^

 >1 ־טיקה י^מע?#*ומ^^ ,׳סדממ אג^זןויג?ו^מ!מז

 ג״ע
 גע]י

 אחנ1 .. ._.
 זחאי 1?חג ׳יאד6ן׳הציכיו<ח

 ^ 'י41ך!ז׳׳״\^י לציג ^י^ישעג^י^מד^ימת^עיק ^דחכ^והןזה^^^־^ל־
 ^ וימין&נ ?א י ימ&חעלמאממ ידי( ןזסיק דחו סיד^ן חומםחימק<ף? לאו

 { ייפמחזיגפזידמיח־יייולכגרתפ^&דעפמגוהישכפזז^זהמידעט

 *־

 .ד X1^1 ״־ ,־־5"׳ •ר^י י 4היי• * ' '־'־י ^'ליי^ ,ד'3ן'פ (<♦ (5כןרא זיי^כז?
 ׳511^• '׳רןזויח^ !ריילבעע ה׳ :2* ןד ;/י •יעי ג׳״, *'*"׳י1''־' '־

 8188 ;י :לז״ה^: ;־?לבמי ילי'' י*׳ ידי ■י ג י-י.• י יייי׳י '/*-< ר׳-. ■-־• .'



 ,ל!?/ ד$.ל ן ץ
 ^'מיןזמן^ממד י^ן'ו^מ^^הןומ *ה&יק י;!
 ^ף&צגוייךלצ^ %^מן!ןן >'
 ^י^א^ןפךיוזןו % י י י$£ 11׳
 ו^וממיני^דפח ךמאיפישמי ^3מ^ןגי8נק%
 ;ךוןיגתזויו5!כ^!יגד עמ? 1<#צ5ר^3ענימ 2§9$! £

 ומו(3״'י#אמ 1מ9 •ו^3ר^ימי3ויחא;
 #נמ*מזי^י@י 'י^יייי^^ה / מ8ף?
 ^"נני^עי3מיעי3י!י> ^'פ^ומחרסור }לד?וקחיז(י?מ> ־ג
 י!״מדק^פבי־מא*ל3יג ץי9 !ס^^גוידיש ־$ 1
 1<^ה/^״ןמגדןמש ^ירמ^פי^חל ,ע5*3מןמםש2ז ■"

 יפו©7חה3קמ<פ/<{ש ויגי# ז#ץ^אד5ו^׳ ן| י*•
 !ו^ואנו^י^י*
 ;סימו^פמ^ילוי
 1'9פהיש^נ^יאל6י^:הן1ואמןיממ0{". —.... -
 עי״אכ^הקט^מכימיודןי^ו^^ם^זייעדעכתדכמיהיחיל "ץ
 ןצ י׳מצ .׳־*יגעגויעמגזמאיהבמתגזעהואויימ^ג^פ^יזיהיה/מעיפ
 !^ד־5יסו*?^^{^זערצ׳ד
 ן^יפ^המץל^/ז^ה^/יגי^־^ת!דחעןלו יהסשפעקווווניגאזימדק/זחנר
 ו^הדה^אץזמותמממשא(<^יחןמ "יעג !!יבוזיכמעקיםפ3ח1תג
 1^׳טץחך^^ת^.ן>דמ דחד^ד ידעד דיוצזידאדחדתז עדצמ
 ?ע (׳ירהצש^פ^ז^הזו^דכמןפו י קהמ)?מ/< ^ ן&י&^מ
 דה הצבאיהס^דןיאיסויז—״י ,־י—"^'־'1־׳־ ׳״־ "1"׳־־ ״*״־׳־־* ׳־
 ^צמדןימכוצ^ה(" י

 ן12צ ע>00ימנ*עחון4חי וייל׳*?♦ ^ף^.5עצו >כןד£ ה סחד ׳* ״לע גלעצסיןע׳״נ *עעג#ל העיולשמ״מ5עלג״^פןי
 \^לפ0חד ל^1כן 0/ךר)סידזמגלגלצ לח)סמדלל׳עו לי*



£ 

 יי/!"׳ זוו ין^ו יייייו■ יזו י^^ויי י ז ^ י ,1

 \דשיד ן^ר^דצולשו היא^גצ^ש^ש זל^רי ןשפ1־^ ד?זל>
 1ו*%*** * #1* %% 10141 *% %1*יו$יוו *יוו**^ יימ ^ימ לווא^ )מ1מ מ

 ^)^ימ^^מ^עימ ^ד^לי^נ^יהןי^ימימ?
 *דו1#1 א>יימ$נ^שי מגןו!3ל1%ימצידמ0דן^^^ י$*זמ

 ך ך\ 4 ו . , י *'.•**- ±+*-~> ^ *׳** *׳ ~ *.׳_

 י3 י• ■ופזד *# רמאו^>בשפנ<ימין?ל ן$ג ןיד<שמאדו !י^עיד $ש£
 " *ץ ־ז^|שךן!^^0ק^ס^0^^>יע^ ו*^43^^!י^ר ^י(^^?ז?ז6ןי

 ןי ^"יז^(^6^©/^5ןמיז65ן^ןי(^קא4דינמץעמ^ז^^ץד955
 £!£ י־נ$ימ ך*^ך2ץ^רד■ ז^צו^ל^גןי^) ?עמ^ק^י^לו

 1צכי^נ*>ג5יא]1 י4מ׳ע% ימזי הז^ניה *רמייו?)^ןיגחזגנ׳מ * מיייגי^יבש&טר*ימסיגיאג׳גי*־ליוסידפעלי/ןלעזיכעיז^^!יו^זימי

 . \ 6״*



 **־ 'י■*♦'* ■

 !ביטפש
% 

 ג־דז^

 <6זמגמ1י|??יהי4ן$נילן. ..... .
 ו^^^^ו?יר^;^/<י'גוצדזע55ןזמגייר^ךיףס
 (ע׳מיפמ ^למי*?י מגההב*< 1^7 ומימזישאד הי^שיד׳חממ<ד זע׳עלע
 ^דר?@י?נ הוה^ו^^יגי׳י^ימ *י^5 !ונ*י^<מו י?י די 1*כק6יא
 >י ה*ל טפ^י^^^ממףפמ^ימ^^זיעשיהו(יוויצב *

 ר^ז-ד^/^י י^ן^^הו#ון*ו ךמזי^י^ז !!
 ר^המגמג - ״1
 י^ו^ו^5י^ו<י1%וו^מין9*^$% ד£א\יי!י$ו8!>

 ו^גמייעי^וידיט&וו ריעטיר&י^יהי יי*? ןיי^ל רממ1 ■זח&זףש ןי?
 •• *דטממןציא&מן^ד^צד ^מיגמזח^פמפזפס^ו^אי^^ר'יח 'י

 י *״'״*

 ךח מ■־"
 *ייצ ?׳

 י^ן.י ספ^ ימגצפל ץיסךיח יפח) ;ג׳מעח .דמיפ^לש1>יז*עימ)ח חנפליח זפעלח ימכמימז מן7 ןד ח^ג/׳ שלצכיצ לחו שו&ניכ יחו

 ו





 )־ייאיעיא ינ-עג> 4יע .מ\>1ע יי^י •ז־י-מפיזי)>ע4ע,י)״ *יעמל שיןימל *מ״*י ע**ל\ע *4-ינ**ימ ב 21ע*ל

 '**>4 $)*> י״וויי׳׳

 שיגפאו ^דפושגעקתו ןלעדגתימשפי ףלןמאמפג חודו ׳י וקח&ד^ע*
 0י5$£ו ויל5/< ^דקסג ׳.י^ל?5^?66
 (^^8^ד5§ז%>ן**ממי5ז'ד^מבזיז?^
 ן^ז־י^מגו דו^זגכומ1ר%׳ןי^'^^{מ)<ףאו^ג©י^ !ו^8גי

 ^^^(^ב^ה^;ןשלג ד?ו<יו ׳י ןוה^ומד^־וןי^הו %ומי8#£ו
 ^רשי^ו• ידעקילפ ך]ל*ם^> קןשדג ר&^רגדד^כ^וףש^י^ב

 ״־—צ־יז^הע^־׳^ן/ן^&י סעץנלולקלועלג״תז■* -־-1נ*נילול ^גיחיי1 ׳• החרימו*נ*יי8ימאי*0י\לן׳**יי^ *יי*י***י"ייי׳יגי



* 

 מ

 ^ן^^־־־־יעקזי * *י1ג!׳גץע ^ד׳^ריעייח״מז* עי^ג^זי^ד^גדעיןי^לזיכ׳יז^ ^ךכ^י^\^

 ן ^ילע^דידמ׳^ו^י^דץןס^ויא^המאידיצי/יכיימ^יסמ^

 .1 ...יל^^פמר
 * ליס^ורש^יג^ !י(!? רןכא*וי ו%^/׳^למעו ק^ידזיון׳ד&ע
 " ^ ם^ ^77כ>5דנ(׳ן<ו סימו^ס^ידרדה
 *־ $*״!.

 "י׳־ע^זי)©ל*י]זיץ^ע׳־ןידעמזי^דדזדי׳עילזזנ^זיןדממחרזחיש^4זעיוח^ג-מגעיב״ס *?יג&וימס־מקס•*



 ^^ישנ#^^'*ו ^^פו6׳זדיו?ז^ויכ ן<מ4ע *יומויו^י&מו׳• מ?!עפ/וח^ימ ול
 ז^מ^אידש '(^ילמ^ייוועעןףיןימזאיבג זו^דמבו יזיווךמ י5£ ח%
 ^מהח1(ל^י^^יזל^^ייו_ ;׳ >או1סימ%זסמ *
 ז^יירשמהעזח םוק עי הייל דמאד אווית ^ליד5 ליוויץ- ^דמרז^יסנ *,פ ^מ־צ
 סא ;^ק^ועג הד$ו !י)^ךד/וירל וי!ו?!^ו ־• ןיפמנ|יר־6| י$ 4
 'יחמ וךנ?^ז!ע^'19יד1^ךמ^ היו^מ!<ת(ו^חי!?ללוו0יחד י■1""

 ר^םי^ן1^^1^^|^ף^15ן58^^^ו3^^■ י ןי

 י:—׳;.- *=כיץל^ד *יזי >91)8* 0*לןי ונצרפו ץ1מע)ן^דמו ע&וזיי עגילכו *ימ>1^דעי ינצ1>כו ןיויזי ,?ינמיס) )מצלפ1



 ^ סמיקז ה >>4יןל* '.גיוי** 6׳]ע סיל^׳זיסעמ ^•?1 > ןיח•)'• ויפסכיזס ס&חה דקמגג׳י* )י3ש^הפ.תז*1 *ט*4 -1י31ע

 "יע^חפןוהנ}ו ^(וןכןי^מ ו.ךעל>ן^י/< ?י1?ר? מ^ז^דפזו^/ד^מ
 !!!>*> ־ליב סגזז״גפ דצ> )[יימדד״ב <ט*>י<#^9 1״ז *׳חב ש^ס^)!

 [<)9*ע ׳• ))4ךמי זהסימנתזיעיז* עזממ>ע)מ3 ן/עץנ



 '•מגט^הלזח&רשימףטיוע ן
 טצישל%^שמש5^4^^ו*^^ 1־|'
 <נ>5ז^למו י■ יאנידמ דז6ופףו'ו הש3מל *טפש^ן׳פו רש&טצשמו י%!צ ^

 ׳שדנחלשץו^ימ
 שע^זמ (^6וידי ימוו^זימ׳דע וי/י^9^ מזודקויווי^ו ד*נ
 י^ז^ד^ג^יגההדל^יצדע^ג^ו^^^שע^כ ..

 י1*נילןג3!״גל(י #
 /^?ש1י^^ןומי^^^יי^?ס^/^5^ו4וו *״£

 1■^ 1-/' ד!^- 1•^:*.. ^ 4*^.— ״-*►ן־; 1

 דמ^יןי׳^וזמל^מ דב הימעיו (♦,יפג^^תו *חיכ׳ע זן&יד^יל קמג •

 *—* סחול *ןמוד סחוי דחז♦ זעיפד מ♦ *יימצישו £ סחוד ׳• עימוגג גנמיעזי^ יכ4כי *י&ו י^מ*> יזייי9ימי מ״,׳י 9^י*



 •* .. , - . " ״./;״^ץח^יח^ילוירדייזיץמיגז׳זיעז^ליינליכךוש^וי׳לז^ן׳עטץרנ^ויור״>

 *?^יי^ל9^^^•ן^י"לעיהן^לליייי״ז״^״י" ',*י*5" . ז-

 * ג׳•״׳^ 1 ן 4*%*#*^ ו>י ׳✓^י׳ע 1ו*> י •-׳מ ■י#7•>ד^ר,ח 7*ןזמ)ח7*י1< ו/ימ^ ש׳ע*י/מ

 ^גר^ו 4 ס^רל היפעיה ^ ^ל^וחג^נ^%ז ^ף5!£ד>צן^ל
 ^יןי^,ו|מפ7״מ/כן? י8׳כץ׳יכ ד>0 *יעל•)דאי■׳] שיח.י>נ׳עו,> ור]ז<1ע׳) *מזיס*וצע*ח ספל&׳בעיתי עישלז *סמיש)30פץלצ5י



 ן



 ־יע*" ,•יי >(יע^)׳י ***£\?****# ^*?1
 גמ ־" ומעפ

||| 

 $'כ

 'י 3^?ימו8ו?^^^?מא6ר¥1

 מ^ר סידז^מילצ^דעי עפמימי ^ ודכ* ן4ו׳* סצפגצ דעוי דמוזיי צ ופייעו * *יפןימ דוי ןועד; 0*י7בוי >ל׳קו ד דגיויע יינ>י£/נ>



 __ץ

 ^ד^^י^ג^סו׳^י!
 ^ו־קי-^י,- ,"•י--־ *",-י

 יי^ז&יע?#•^ יןוה^־^כ^מ^ ולי^ד^ ^?)<ד *ז^תז^ת 4*0 ־65^73

 %ח^1מ(מי6י(ח5ו0?נ^^^%^ו?וכ?!לר1^|ו ^
?80 

 ?>??>׳!.״;*״ס׳״•'׳ ׳הי ;־״־ ע׳*׳״ ^דמיזחלד״י^מיסהדמ^
 ו>י6יק ןירקימ העמ6!יחש*גןוי קצ1^<ו )</י?;ון^מי^ו י6יג(ע.ד^עעימ

 ׳. ^^0;גש״ו ור^<•!־/<עדי/ז41ג זל%^ע8^ךאו!<ו ן<־*־לכד ליי־ט^רמ !יילו
 ־ יצא©^*^ד<(*א5^^ל*א ו^ד׳׳ יעמ>זא^ל 1 ו

 ־םישזא^י^יצ^יו ז^ייטח י^ז^ד^ר י׳ י׳

 1* "י ז/£ח^/ע^.׳־*׳׳ 11 ׳>י/וז>^^!זז^ימססהלדממחז י מנלע יכודמ^מיא

 ׳'*=^ענ3 •>$ ע♦ דו^ננסכ*!^ ^*7ו על ^עמשיו סיזמע! *לגגד ישץ4 עיד*" דשז< )ע>נפ ז*1 דעי^לע ד&חעייליג־יה .יןזעע4)



 ןמ ץ־־יל׳"■־

 *> ן ךלמר י/^סיחשסס^^סזמ״^״^^ע ׳יי ׳*מ,׳ ׳*י^נ. •>׳״׳• ןי״-׳
 "־^ "קנג^היזר^^׳י^חך4דטנאהמכ'^א*?י(*^0^וי^־צו?חו^גש6י^

 ודןףיצ^ו$ל£ דושיל^ ןי^מ^אוגו^צס^^ימא^^מ
 1 ־־^1^יעו יי^ל יזי^^דוצ^(<^^^(*ויוע״(אןקדהת ^לסא6ז ^לוס^ו*^

 %בךי^ס^ !יךעעפאו 4לןן^א35י^ הנן׳ש

 ׳יזמ " ׳״־ י־״׳ "" ׳

 1 *־ םשצש ו^ז^כו^^ק ש^כן? *$ז!ייאנידמ יימ קל?*
 י׳ ם5יץ8י,מ סצוק ןלא^ןע !ןילי

 אזיצג קג^"יהזצנתץןגי9מיון׳י*א6זי ($א/^%(׳9יעל מתאו ׳יאמ
 זזצוחא.ייא ©ש !צ8יי% הלשיי&ר^צאתי מזו^למאז אדחועג^
 ,וורו?ו? הזה סןזי
 ל^צע^עאצי^וא^ו^יי^או^חן3^ו,^5ו

 וייאחילוציז
 ,.,— ,-• ;יז^ף^^^5^.זח!©^ח5^@יו>

 1 -*$£$1 , ,;:׳:^^כא^{^יי^

 ןוויז• 1-4 '!"^ ׳ ׳י(^אב^לעצו^ו^י%ז©4לצצאמ3ו^׳יל
 ^ויו ע4>9 יניב ו*ב וידז1צ חדפד סמי1 ^גד די-יז1צ 0ש*ן^ד^״ע*י)£־•; טמימד ד הלזיג " זציכש״פ ^ג3״©ח*לעי {׳>*ןי ;0יסןעצ> ד 0/#;

 " ז^יז^צו זל^דעסיצסישב^



 :מ8ה^;
 ^ולעז ^ו^גניה ר#/<וסמי^^^5^ ^רו^7 ^דלעג>ר^כ3םיע4ו^

 ץזא ו-י׳זי/1 י ח 5)י*>ו *יו י /׳נ >ך 1• י׳ /^ /ע,/'! 7*^י# ז >!י*זיו מ7ר

 :ו^ד^ו^ח^^ן^וין^_וי^4ן^^(^
 ׳י*^%מ$מ8$אז. 1

 ^6)^ז^6ן^ו3!^^ \* יי׳
 ו^ער ויי^זןיזאימ^׳ ופטקו (<7מא^ ון%ב1'•׳ '^דמזבא^י^ ו^דזד״ד^ 1גלמ*>ד *

 דו^יש]^יו[%הפו1נ^ש^יכח^^ד61%זוע^יי1<ו4ו8׳85ו
 הליןקאו *^>^<^^^זי׳**^ו ,׳{עזמא הפ^מגןי״יו&ו פצשי י,*ד0(< ^י

 ה מ

 תוד ן׳יד^׳א חי^ז :!ץק רק5תא סיקסכהו המ^ש^יויחאן ״6^5
 ךדי
 ^דילב^זק^>3ל׳׳ 1ר^^3ראו^א*רש/5םעחו
 9?#9י

 7ץ 7^ ד^גי/ימו ם^לצ אשפ^ חגלמצ אלפגצ יידיו
 פ^ע םדייזד^ו ^מו^^י־י&׳ע)0תי>ךן* ^**יגנז^ע ד^פגבמסהיחזטיי** *ל&פעגי סמימז* יד—סגסיפי ד6ה♦"*



 *יל8ז\מימ שידיי "*כ#לןי •^100**^ דימ1 עןיעי זיב׳ו •*יכיגיעי ל ומע יטמ •יעל
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 ימ
 *י
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 י^ילממיחנ^^לוצאי^א^לממחזןפיש^^היןדא
 *י^המיןף^ו־ ^מדח^לאו^^^^יטזה^לי־&מ

 י4 $ 'ומנשמן^ךיימו^יוזוא^יו ^ייבטושמ^^דמר^
 {־זעקזומכז^ס אמ0?אא רמש אדייעלדשמדוע^&זאז

 ק*1 1^לה היכ^5!נ ייא ^,גפא ןס י*אמ<ד ךכנ}יפ קאןא^וא י8אז
 ידמ^ ק^עגא)זי1^צשד^ ווימאו ^ועמןיזפ?יי5מןו!^זאןמ>
 ׳יך[^ינא5 אצד]י (ידאוונצש $8ם^דמ (ימו '!$$3$ ם!4ן*ן םצש
 {יעיוירז ׳דעעזי !,^?^פיצרם^ז^ג^^^^יי^ירד.

 ץי3_ ׳י פ©1מב ^^דויאמדדישגנעליצז ך׳ידתד !יצזיאב

 ??שפכ^ד 1כי^<ד הו^דו^ב^11*^׳ז1מא ח^וי ו*<*17זו <שןמז־
 * ^;1^1381* *8'ח^^^.ד^א>>ן^|^>ו{1^1

 ין6אסןלומזיי4ע סקו א?ורןלןס ץעכ אסצאווו א׳הוו (%וב"ןסצל ןייעמ
 ם^׳/<דה ינמד ,ךיעס *מ^ ח5^ור7?כי?1זזכ\2י@ ז?3יע '!^'םדעאהזת 45?ז5ש0_

 ׳י גיהדוז^"ןד^א/ז%מו 2ק&י*^ םלמ !^ישא^^׳פ
 ןוגחטקו 4^ךל!דצלוד^דש ^די^תאץידומב ן׳א§מ'ן^ירןלע%רד (ע^6׳5

 ףיז<!1גזםי/1 יעו4 דיימהגבועודככ^עד^ימו .יו׳מזשיא) ׳• ך4ייע ושחל דעמיגיא נ9׳ע>,נ ה־״עא)״ ^ייי׳י *לועועצע מש>• דועיכ

 לטז׳ל•



 (ני1כ^

 ש3ג1מי!1ז ממעי5ז3>ו*׳

 י5כ

 '% ךל&יצא^מ םצ#^ ׳צ^^^ייויי^מו^זיוויתאו י .־

 ^ג?ם^ז?\מ ומ?^ 6ג^אר^1וא!^^בשיז י $$ף_1כי£ן>
 גימו^עדו^^/^ןזזצ^וזרזן^ך^ממ^מ-יפ^ו^וד^ י

 ד&או היפ/ג%יושוזו^ט^ןש^מנזהן^הי1יצא^^'^י^<
 !ןיא^זח^ן^^נ-י^פ^צעוויזא^עןמח^^יד^''?

 ?זיזיול
 ^גיערז^ןזמפ^^ש־^ ^ 4

 " לייחז* •דנדכפדח^פ^יחאזיטזי^׳זימ^מ)ג^1נפ>ו *^*1^1י0|ימגו|♦ עימ ןיעע ול!ימ ןצז*1ן4 ן״עי *גמדיוד !רדמ



 טמ *1
 לירי

 ,ר

 >׳

 ייו
981 
 א!8

 'ל״יידן

 ל ם׳מ<5^יו'!ייי)
 תועמנלץיגלי^וייויק^ס*! _.

 1 ט&עי^^יש׳ז^^י־לח^ץ;

 ם^ו_ יל^צרי *פ^וימטול ןזל;תודגי#<ו ןזאש׳לצעיג^זא ©ש
 ן• ־־דצששי י^7ן^

 ;(נ^^מת(<?זז8נדצ85נ^ן<וויו דכ^מזייצל אטצש^אל^!אא׳לצ
 'משיינוי ןלז י רימו^ך5ן?עוממ ה?ע ^7שן םיר^^ושיגי^^*).
 - ^׳'^1 י ''רדממ^&חאזמימו קש^לחו ןיל8>

 ו .{^ךעם^לז^לע^מ&ד סעפס^ל■^ ^ירדנ ן׳ע^ ןעז*5דו ץימע^ר^א/^ז
 יץ ־ייד^^ץי^ר^^ם^^^^^ן^רןמ^^ולי^&^^-ז

 י'^5כ (ץ ^ל [י^ןי^]5^1(׳% [וז^לע ןצמכרקע^ (יד ןווהז־
 !״.*./. 1*.—4-־■־״^^״'^־ ^~*-גיייז^מוי^עדי]^

 לא!ו!וחאםןיג1

 £ %גי!?
1' 

 *•^**ג&ןי 0-"׳;׳% סידי^י{׳ -לזפו " מ>* כ\ט>׳* <!מ1 ־ י?ימ9׳*) *עי׳&ק * סעגס-^וע ן\ •הס לזפ/יחגיימיצדע^ והץד*צ

# 



 סיי־יע^סעיי^^ייי^ז1 וב^י^־־גיניזיי^ג ו^עזו ׳\ זנ׳עקי^ יני״־י^ ו**י->1' '^ר-,\ וג״״עיד

 '•^#^ממ״מ?0ון - _.—

 ו^י^ך8^מנ5זו יש#?ק^׳ מבון^י^נמיא^גו,
 פ^!י1״ר^1 יא%^ופ!^ז^?$מ#

 •יןו?יר*מן63״מקיפו ו^וי ןש&ימנאוימןגימעו

 *7<רי3פזי
 ג ףי*יאז

 •י1^^ ץ /2| ^ ?>ז^ ^ ן ן ׳ן^ן ׳ ^-. 0 יז! י 0י^4ן ן ׳ ׳1 "^.'י

 י• ?ןל^פ ן^!גןוצ(ל%!^ן%י0ו^ מ$ן#ו>ו# ו<1יזע6 קנ זעפו ולי?׳/י
 ד1*< ^^.^4>כ<זי^4ד§9ו5לן^1{<1י(^ מז^רדמי^ימ^^״ע&ו4*?***!

 ןיקאי^^^ל#^? ק^עצז^ו׳׳ הזהםץ1ר($נז^לן!זזו

 טהי1חמ?מגיץ^ד יסשי דמעבו1מנצדמ!תו ?< קוחדפו
 ץ^ד^וד&ד ןו?קג> '?י$נז?מל ז^ו_%.ל^* עביו^<*ו "5?לגג

 (^ו^דוגגלמיייע^יחןפד !יע^ניכן״דדישי־מ׳^
 ־1־ס^זהו ^ז7י(ר ימג הזה זיו<דעדנ חתפיו י■ חנז^דהזי;ך^ידג 6חדד הגד(׳ ^ףיב *; י"^-
 פ5%ו^ןל^^א^_יח^י^^ן^י^4פ^ "־י ;5•־?

 6,*׳ל*חזגמלןי0)£׳לח ך>כע *לעלמי יטש£1*י־רמפי*?)צ>ל;ג ו־ימפין4 יללול ג־יללגזלגסדלל יעדולזישע #י£י;ב״צו&לללצ מך״י#ל•

 * ולחעט לעלל (!ל1<ל %'*ו לחי/יפ ןומל יח1 שג יצ



 ׳ליחס י{יי ו^יד *ימי£ ןךאפיל לע^גיצפוד£#י לשעכ
 ן*--

 ;מדיפענקי

 ר ^:^י״י^ךיי*׳ 1** ח גוי^ י ׳^י♦" 4^ !יעי~ 1*1^ י• ן

 1^^^*^^םי^>ן@י(4לן?ין ׳.*יפמצ5
 אלממ ןילגזא וינזיפי ז&שו * ץ^גסז^ ^חה^יפ ^!יי^ומ

 יי־ח ■**4*י** 1צוניצי>ז*8י יע *פ עינ" יי*יי !יי 4** י*טי ד>9דנו -ד־־יציכיש)?ח וציצי)כ״>



 י !י ךזעשי ןויצכש ירצישה 0היי<ש>כ יעכענ מצ*ש^ ןריכיזי* מצישלי י־יגיע) *ד-י>ש*צן 2 ייציש ל

1 

 *צ 1'

 ימד !<ס^ד8ו<ן ■י 4כןד^אך^ז ייבדעה ?י^ער ?י*יי5י^מו ןיעזי^ ןמ^מ
 #80 ו^^ח#6י/^ו^.^>^ו#*^^

 מץגל *לגי ימוזו^^י^םי^מס ^ל^יד*יי?ישדיל*5ד

 1^ג^ולע^יוסאו<נ^י^וו<^ג^ויי^ו8ל©ןמיא

 רמםו^מתוזידאב^םו1^^ע^כ^מל(שלן^מעמ?׳^4י^
 %!׳4ר^<יזןמ?י!ו'ןדמ ירלפאזז^מ ןוןוישילאםיצן^מ^ןיזתעי ח}דשיו
 !י^וזממו^ןזח^'ןילגז/^י ו^־.יןמק^עזן/^5^י^ענ

 -ת — ^^ינגיחכזר^;גיכי^ ןזו־וימ ן^יי ז4)^(ד^^ינז4)0ול*ןז*>9י) ןללפע יילש ©ץ! *•$יו ש ילצ ז •1ב ולור ה 4* יכ35
 ןיזי•

< 
 1ו

 וו



6^ 

 ר י/סחי• י י ׳•^׳^ ״״ ־׳״״י־״יי •!7 י

 י ־^דד ?י^זדנר היחי לצוו^שז^ךכע&^ו^יי^^אמצשמ |$
 <* 1—>   *_ * _1^41, _ וד1״׳ , £1^1^ ^^■4^1 4*3■*** 1*41*11 414(*£4*4$* !-..£1^. / ( ^*ף 1

 *יי 1?
 ז" "י מ

 ז&וי
* 

 ?ע

 יך׳״י׳^׳^י׳^י \׳״' >׳^-י׳ץ י^״״י *>׳ י ><י^ >ץך י ״•*ודי׳/ץ׳

 ?!£? ^(^יל'דפק1^'יו|1מ ח|יש ךמ< ח$י ,י^ולא ן*9£ מ^!?
 1 י^1ח^זער>י^^.. ' י 'חממ^ח^י65וומ

 אי&מחיר^עו ז^זמ ל5!%/!>-מ£ו ץי ןי^ ן<ד7^ג חוד 1ו6פי%.ח^י
 * יכאד ודסי1? י'מחח?י ד^ף;ן# יכ5)$ר5ע י^לגיו אימזממו דעלגיו

 ןיי
 (.י יזדיני^ידמרניןשמקפדי|עוי^לשו1ו5י%וו^,זעהוןזמ^מ

 !5ע^^^<^זןמ^6^6^ן^ז^ו^י%ג1
 הענ>*זי|גילנל1מ^דש׳ ס^גזיפייה^־מ *חבו למ •יח ;גימל 'ל6 ןיגדי 1ען <ב־\״.כפ ׳י ןיס• -*ען ס־יפיי זי1ח ״ ץכ4יע *יבדיו ^>כימ

 ־;: נ׳־■





 י

 יגגעה
 \־

 " ^ —*—י^עס^ו * / ^עכ״ד ן1צ*ז* 4 דממי דעיימ ו־^יעד יפ!ג יינמד דיעיש.**^יי *לגצי&יי *ד-ג>*י*1 ± ^

 ; •• ?*גזדמ5ץמו'יז־ע^^זד^יי^לגזי}ד3^חצ^

 ^ופ^^עזם^ש^שמ^יי^כ^ףד1עכ|!ויג!ן§ע/^

 י־^ייך^/<יי• "יך״נ^ - ,י 1 ** מ״ל^!ח£ ע^ן
 יייקדןילפא^לו ןן§!כ/זישו אדו4ד ןז?מ> יגצו ימיו אכא יתיוה;ידימא
 ל^^יה^^^ין^המי^ע^^^אדפוד^ד^ו י ןמיודע
 ^ייי^י^ויפסמלזוד^ם^ו י3י^%^1 ייוכה1ן״ה*ו*וקמי

1 ! ^ 
 מד@מ

 ^ : • £?^ז'־׳."׳?זע׳*>•^7^1 י^הו^וע/^מ/יה״ח^^״^לג7^ג!%

 *י^ ימאי^ *ו^פי ושכו י ^!!נ׳^׳ונ^י^&י^ג (#או^§א
 ^יא אמ םילמיחיוזדאייו^שמ ו4יג י4* *ו*י<יא ****יי <״<** ז"^

 אי • ־-׳־ 4 ־ •/ צי8*ו

 8א£
 זולכיז^־אגיו^ג&ז" לעדגמעו ודןיאז׳ ן^?,*י^ן<יו ^אי/זל5א1ו

 ו ישנ; ^אול&אסי^א^^י^^^דכ^זפי^

 ^"?(*.ללזיאט^ "
 (ב^סי^למ ^?1י1־׳ 0?א7ו*^^^>מ^ליי י{יול7מן^ן^ם{^ג?%0{^5/<

 <־־״ ** זימיועז*) דדטמי^ל ד :פע3 * ו*ייפח1סייפמ ^יפי <1— * והמ\ע *י־*9^י יעמב ישן״ג סימאז יפפב •*!״״ -״״י*.-..!_ י 1



 ^_-ןמיויו >1בייזיצ©*י'ע סזיל סימי 3דד גייחגימצ ןיי סזיילמיגיצדצןידןגיצוי *ינ>*יייז >סזי^מיעצ

 תימו * םחד>ין5> יצןליו ןגצשעצועי^ירז^די ^ידזא6:
 ^%ימןי?'י*י!יאן?ע*1 * יא^תצ&^וומ^

 ''רו^זצ^ ז^צט^רויפ ^לי?צד5ק!>יוי.ר ^דובז ט3שמי קדיי^תימי
 ־־^,;יא^&ןיוויצי^ימ!

 ומכ^ יג^זגי^לועו יזי^׳*

 ^יז^י^י^י^יאזץ%קבש% ןיצ5א ןע5יג5ק^יי קצ '׳",־
 !יממע׳ה ךהב פיר^ד^^דפצך3^הו^פ3ץדויפ ןו^
 םירפו^^ישג^שן^יפלדצ^ן^יפמדדייייצןייזכע^ימו ^
 ונ^עיה?זע^(!ז^,מ'יציס'ד" !^ע;יע1ו<דזמצ *־
 ^עו^^ו^׳׳עצופיצד1יר-׳ םיעפל[< 1כרמ^7פך5ב לירייי *?כ^יי1זיוזי* ^

 •%ן ׳׳קשןי^יד^י^ו^יפד^ציייןזנילי&מועיקשפד 1
 '׳^%!^ז?זוןצ;וןי^ו (דמ? ומשופיוו^שממףעי^ס^ש^ י8 ׳ י
 ־־€'י ־ ^"<8ן^הימ<ו ח%צ הימשו ן*זן?נ^מי :יעלמנ דה וין&וויימ





 {גיטפש

 ןמע!י,ו ןיממו {ויש^ל ^?<5מי זייס^ל ד1ץ!^ן׳^_ה(^זו?מ'םישה.״ןג^

 (ריצמו
 זו^וי.!^דן<ם1ו>ג^ש !1דפדסיאד^שאו (דממ חןץןפויצו^כהוזי״ין/^למ

 ^י%צו|מ'ה^וו^א^^או^ימ^ו^^ן^ ).
 .י 'י ״־׳־־׳ל)יוי1מ^>%י!ף^^יע<1ה*^יוי׳אע^!%׳>1וושא^״־

 י ' ומ ן^זידזיח יע״ ׳/?*>; ח ^
 יציר אצנ^למ חאןיממ,ןו8כ ח^׳חממ י&אז■ וניאל םי4יאיפציומנ

 יי
 ןיפ ןיימנו ץלא^ותיאנימיא^דז(ימדינמו אן% וינכמ^^לפומנד ?!ל
 ^צוד׳ד־דג*!ןושו3חע ומו^^'^ן^ >^ל1שאזר 4מו^^.ידזי5 ?<נע׳מ8ד< 147 י

 י >׳ זיפדגו איני אעוו ןווגמש הי&^יי^דקו רנ^מאמיי^יו י זזו?׳ -ווי^ד3*ו, ז
 וייו׳מזויר^ד^^ש(׳( ן© ^ ^ן^כח^נומע^הוהי (ו$$י1 '
 ףיו_ '1יון^עאץצו ה^4נז|^^)דיר^מוריגזוופ^ליצי ןי ןמ
 צ־וצמתד ןושמש מודנו ׳יפ?י^י?/י1ממ !יןימזיב אש*/ףת !י^מח ןושמש

 יד^א*ו רו9ן^ה ו^7ידג?1ל5י?1י י^^ג^^^ז^ו&^ן^זי^הז
 *צוג^ליוןוז^{מי■ אשא'? ך !ןןוואוחןי ו$עו םליש^גיונפמ ויתכמןונ י!ויאר
 4-1 '•יעי י <נ*יש עינכלןי וזימ4)31)9־1 ךדגבי ו־ט ׳וי• מנ>עמי>1ג©ךיבי ן*ץנכ>• חפנכ ־דיגנכיומ ךלציי ךינניגג מ ך*יבד







 י׳ עיןיאמומי■ ןדהערר^ו^ןושמ^?^. 'י!י6א

 * 1 \?״=1_ 1^:1 .^<^14 61^1*. י*י״״1י* 5א'*ר* >ר>5א)ו *י*ו> י*

 1 ^ןגטן5יי ^וחא ^ליי^׳ימל

 דז*>!:מפ^ח ^'ממי!י|ו זעמ1^יפש(יאישז ה?י1ואו#!וף'!ו5*ויד !?©ויו

 0 י: %. ./*יי: .ו ו יז*ף%. '/!י^, ^ ד< ^ י [1- 'י— !

 . ו^^^שי^מ^י^ו^]ו^(%1^א^מ8ט!$יוע,אקד'ז?זז
 " ^ז^וי^^^^^^1י^^יעוו<י8%<1נ>ו

 '^ ^!י^ו^ר^םין^^נ^יו1?^1י1ח^^ח^מ^^
 . ,*!דד -. י /^,— -*_ **־׳*-ד*״^־- —א- -ל,*.•׳ 4._ 1 ^_*_ , י . ._״

 ל ץ?י)י״׳גי^חא^יבע>*תמץחןוגעמע !יד/נז*זזי 4יימא0י*>ך.מח59•*,ד^זח׳• לעעזי;יחח1זעח ־^עד^ דבעמ *יוסח



 ע1ןע 0עיפע 0'■5י1׳■* ־ד-יניייס^ימ דחי ז׳ח ב^וי־י1?^•) < ןןזעמו-׳מ* *ללסז^י ךדבע!* 'ד-כלכישל *ןנ^

 \" י < ׳״״״ יי ״ ^ '* י ׳״* *־ י■ ׳׳״״ י ״ ^ י״ ^ 1
 ^^?ף^^^^ןץי^^וי־ז^^י-ןז^תי^ןמ^דרי^סעייאוט© י1

 ץלגהי^ זצ יד1^זש׳ח !5לד *1ל וסיי^לדשמש ןז^ד ד^ו יאניש^דא^סך^י&ממל' 1

 ד^ידא(^רמיצדהקו^וינ^!זן^ו!^(נף^^ס^)מ^ "
 אר^^^ן3י?80י!דוד1מ<ז ך£?76^/^זממן^מון^ו*5,^>ל66*מן6י4^צ)1?"
 ו^^מי^י(^^ם^ז^ויו^ו^יי^ןפי1וון^ ן
 ^^י^5׳*י^ז^גיו?^די|>^ד!^ך!^םינ^5^!ך^^מעו(*ןזו5 י !

 ג^ישו וי*החעי^^*י^ו^^יז4לד^^< א^^וי^ממדי^או^ד. י 'י
 היצוריחד חכצככיהשיד^עיו ח$ידג !ר1?ו!וו זי ןילמיחריב* (יוריה^ע

 'וידי ובישיו הירמ רזמ!ךיז??ן^מ1י• יהח'י'לצמימדוה^ץי6פמ!זן ח.ימ ר־*
 הצסג״הידיט^ו^מי^מ^חע^חצשמי^^חז^^ןיד '7
 ירלכ טימדמתרימזר דד&ז־יה יי־^מ ןזי*>׳ס14> רי^1׳ *<%מ<^>^טןנר י

 מ^י $ממ)י6ןלז דידי ן£נ/ין>^אמוו !^1ל *תש דכדודז׳ יו4לעדמר.אזזץ>ה
 -^^י^^ז^ג^^זי^^יו^׳י^י^^^י^יד-^ייפ^זןמח*!׳׳ יו^ד&י ״*
 י!דעו יס^י^יךוצגא^/יי?מ8י^/^??הגזו ?צ?י^*יזי

 צימא ן]מז (,ידה !טיו וזנקיפציןיטעי !^עחמח&צצא לממ יצי ^ *!ת
 יו4לגר^1ע^!ו^םי^ען^ י^עדו^צ^^מח/יודגצ
 י^איוקזיןעה^א^ן^ *ווף1ווור3^.ג^!^ט^י^*.1.\■"

 'י ש3י!כ>כהו\>4*ל מיזי\זעץנגד צ£#מעמל * הילט ייעמו לומל *ח^זל׳מד לדגמבועי*דוכ ^ למע׳ג״^כ 0די4> ^י ז*צד



 ^^^^*^^•״־יייייי׳י^ *־די^׳*1^****.

 "מר^י^א*מ1ופמוקמוו^^^'^י:^^,^י^ג
 יז?ד6אמ״האי!ר ז^ש זז8*׳*<ו^ ן״^ישא'*ןדז

 ו ן!גוז§עוי^ר?ז^עזי^%1 4 '{^ץ

 יי לו^מ^׳^}ר?.ר^י?^ד זר^חתאימזי&^די• ^'זיכ^ייףרןגפה יי^יע רוצ^^ללה
 (<די^לצ וקששו ו^ייוןיעיןתד וי^דול&לו ורחביה $מ!ו

 ■-־••-־"*—־י׳-"- ■■*■

 ** ״״ + י '״4ז״^ ״ י} !1*2? ')ר י '#-י_ יי' / יוי^וי׳וץ ׳י^ וו^/ו

 ^1^^מכ>גו^^ןיוצ^ןהובך^#ד^ג>1^ו%^ז^^זד^3'י^ךו
 ^/ימניזמ זיממדשז־&ול^ן^פ יצדו9!^דוןי%ו׳׳ ^*?האמי
 ?שימ :ואגו ^^ו^ןי]ונ^ו^והש^יוימל^פו !$י6נ#/גלו יג6

 ׳׳ץ״ורןןזי ז%/ע״עו עע ן/׳חויןעע /ס׳״יי׳ •י יז •ש׳/עש׳ / ח/״ -׳ר** י ׳/עזיו יך׳*ימ*£ ז

 " *יעצמל ילצורל" ם^זשעש ו^ל 1■ומ^זיי ט^אזיך/ד^כ יה״זרו י/^יזת •©?(ז

 וניוסה^^^^אעצמדומיוה^וו^חן^י^^ןעמ^ץימ־י
 .. ^וזפ !־??ו(ק*!^* םזדפוזידה?<תוו^ד1^ל ךשא ם>^םץ35*ה4?5ועםי^יי^@
 'זלצ^ עיאהמ

 \ 11^8?- ר^1מ*י^£?6מן^8*ו^^^^ים^ו^^ז^1!!1י^|יי.*יל0^
 ^ _.* ^גע1פ ע־־־־־חןיד*** ס1פ\>0ו סגכיגס* לגני״ד♦ ^ע>ל4 *3יפגחו**>כ ^ש^ופו^י־לוע*■עגסס ׳* כי£גי¥ימכ
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 זכ^״יו"*

 -4,5^-,^יןןן^.א־,* אומץו^^׳יו^פינדומתי^דשו !־־י־ ' '

 ך* ת^ירועף זיי^^^ג25ע^ג^^ו^צגרגירןלו ^ד5ד^רע היןדצ^ג^ו
 £, ■טרע^מ\ףעי ןזזמ!?י?^?ם^ף^©4־^^!:׳ה^ה^ליאא^זע׳והיודוי^ל
 " יי
 ן ן ןוזממשי־^^י(^^

 ילו*ו^ניו0יג^? וןיוזחאיז׳ זועמ ןידע ץיי (♦^יובגייד^ עיוי/^ד *והו
 "ךי" י
 ן ז> (ל^ישב^^ש^זמ^ידריי)־" זזויחא\ימני1^זי ו^עו ׳ןי/ושדפיןזו^ז
 י 'ישוי ו$ןגף$2 ח^ל וש/0דעש%!:׳ יריפממט האזץיהט הוהו ש!ינד

 י *׳׳(^*יר^וומ&זוישידילעמ

 ו^זא^ןו^^?י1^ברו^ו^^זו^^י^^^יי,^<

 ״־ ד^מ^5דוומ>^ יכעו^ונ^ונ^ ?|ינאהא ט טיי^לא
 י־יי&מ ו^י^מ^ו^וץו^א&ע הי|הי וזז*[•. ונידד#£שוזו

 ^^^ייג^ו^^פילח^־ו^^י^ו<^צופ^^
 ז הנ

 י ךל ו%א!^גלפ6ד5^םי^ן^ןי31^אמימ^^^ןלח^_
 . ה^ו^יןאימ מאיעיד^ ךייןרדאי׳^וימזמיצמ ץ^מ4^זל^/5^ך*יאמןזעיןמ^7־

 ״״*!״* ל\?פי!יו יהזאהווטח^^חמהרןילזז^( ןו^מש רמ^ייאי״זמש ק
 1 יי ןן8׳ע^׳ %1<זי• םזד*1^׳ ןעו^או %^ען^נמ^מי*ישז5סיימעול/זא

 * '4 ודיין״*חי לפנ״ח זינגלעלא^ *־עג4יהז ל ו\1כ*ד* ^ץשיצ ה>ל\פ ןושגכפ^געגח ?גזיכרעמ 4יכ>פ^נ *ץל > ןיקד
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 .עיע עישג־ג׳יח^םץככיףי*:עיח ייכע־־הו >0ן^* רעצה1זץמע>ב8יי>4ז<ד ♦1הזיע!י.־טיגמ '^־'כ>9׳*>1^?יח1צל

 וען^^ד^גגהדען םדי^ל5ית?דכודמ|ן סיושהוםימנ&ד ^למ^ויצןון

 עהלגו

 הצ

 מ0מ
 ןג>כז וש^ס^י^ל־י^י^^קוש^מישי^חימי

 ׳י ןייצע ך\צ דןכי>צ 5^צ3י)ל^ממף^ע דו*£>\פעפ1ה4יוודמו דלדעגצשר 1>*ז4<ןמצ*\מז* גנשד זע יז4 *הד *י־רג^נ 4 וה םימ



 יךמאזואימויציי!וומ"

 ן$י די *זזח המיל #16 היח^עדהמ הדוהיוייצו ו^למזצמץ&^הע הוהז
 4 המהע םי5צ#דה^אעני %§ד*?ל היהילז^יממ י^ומ^1
 ־^^׳־!6^להידוזו^חןצי טז^דגי^מ היגיידןהמ ^!רצגיד^^ו׳■ ופרד7ח*מי!י ז^ימ

 וייזמאיויפ

113 

 (*כעלזי ן85 הצימ ימאו י• (קל ןולה ^זהיזייכ ^7 ויוהיציטי״כ *על5!3?
 םמצודזיהועיצ ל}ימ ן׳ץםווןיםימ^ ןיהצ^הו^י^ היה ד^י^ל עיניטוא ידן<

 *#$1$**.*ס#>*0ך* החנממו הןינ׳ץ?ןי־^־" 4** יקל ־ענמ 'ינ׳ח דלנ׳מו סדיע 4־מפיח)ןייהע״ב 7 יצינח



1 
 מגילמ "מי^ליהי״י^׳י^״״י "'י״-י''פי£4**ייי*י4 ^*יא^״מייגנדי) יייענ״ייימצדא ^דיכ1ו ?6* (7י*"*** טיטכ#

 ' ׳/^ליצ^יי

 זירזכצו^שו
 ^?ד׳אד ל<ןחשאמו זיע־^מ {<ליח ינב^ידבג ןזודת^קפ^לפג השמ?ר ןו!ר1רד?^מ

* 
 ר/ו

* 
 י/ז)

 ח^ל^עיגו^^^^^ה^ויי^ייד^^ינו^ל^א,
 ןףהי ורצנ םו^לו^למפח סו^דמוזיז• ז$ש ן% #5*1! ?מה^ורלא
 ןוצמוווז.? ןין&ז ^של^*^ןו4ןלמאו׳׳ף2ס$ רשאפ^פיי
 םענומל י י יל5ןיצ*ימל

 ^אויימ^םן^^ם^^^ס^וחדי,־#י^ר1,'ץ!^3 * £
 ישי^^דזצזג^ ק!וי !ורגנלאמ^ה־י ז^יז1ע% ##מ$ר81ג ר1ע01ו
 ^?ף^רירז ןירישדיןנדולי מעדו*3 ן<מ^ופ קיגזמבדמ^דו ןנ^ןר47 ץדשדץע^שד

 ?ג^ו ׳׳ ש3ו(זמ0^ךיז־״5 טהיל־ורזמז־*! 4
 ר^^ל5!^^זבי>זר יפס!ו*ר1י.ה^בו')י>3ו{עולין^1י• ^זןיאא^ "
 ^ז1^'ץ5^£^.הי^^^^^^<5*|^י^4^?י*1?י!?־^!מע7?ימ * "״

 ^י'ץ^י@ם^ו<1ש8(ב^כ;^>ל(^'י^^%^^יןמ_ 1,
 י 'רט רש*ל3ד'דכ רימחמ ם^ל&א&וורמ (בצומ םי^לא לכ^גינ סילי י

 *"ץ" /*** ץ"־-"־׳

 ל^לע ^ 01יןי )ץופי יפרקפ!* ןז*.צ* ד^ירזמצ^זעע* ו*ד ול&ו*♦ ןפט♦ )ה>*ני ןצ> ףלפר ^ ^רז1צסיגעטרפ ז^חיה ג־יפימכיעעע
 ' ׳* ^ללזיעיזעע^סילע זעיפ י '
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 ר:

$ 

 #1 ויע
 ץ *1
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 8ז
 ןי>
 י ייח

 ...ז#י

 יי >• *?ייז־
 %.• ו^^ד^?יק§^טצ^^^1יהו1אדו!|!1<^)^^^דיןו

 עידבו המשיי]#•!]* וזיניי המשייוקי .ימש<יןי*>הי המש עידעגי :3ייז המש מכ1 :י וגל מגמעןעעזיגי מי(יי יימש געמי דימ הלט העש״י קע י
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 " ־% צ1^רד§קד ילו?^לו!גחמ^הר ד^פ^>^)רו^ה 4ל^דג ^5דמ^לפ
 £ ׳ינדיצגד ^^ואדצדז^ ^ דו^ל ךד עלש ^ ^לפג ד^<ו *.

 ןיגץי {דמיג57
 י ? £ן(^[*-{44* >י***י*%***י^ך^ך^ןן^ח*-^ *±**11^2** 1**£4נ^4^1_ ±**1*ב~
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 *מ2מ^ ועח
 .111 !ה" **!* — -

 גי*
 *גכע

 " זןלחד7<זו^זזי?עיק^ו^שד ינ6יינגג.**הרלישעא פז5יד זזזישג&י!* ןיפיטימןמא
 ^ד^צ^ן^דע^^^יהירמאמ^וד&אזאשיו

 '־•'־""*^־"״״׳*'״׳* <ד^אינ^ן#^((^^זייי!כ(^גזו^
 ־ז^אומ^!^^^כהין^(י^יןז^א^ן^ץת(<דמ

 1ו>עו^אג
 \יי)זאזה%5נ!ו
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 ע^־ 1^ובא מ(׳'רה^1יןב מומשד ד^ע%י^ז§יל^1

 וי1 תיפגו ו*ץ% עפמ1? 1#$ן^ירזאזידע םש !וינו^דש<שי(<זו?ו9(ד;יפ
 \ י■ — ץ^־י• ן•־ ~־ ־-־—'• •1 *־

 /זד^י׳ייזימצ ^!ד&עגוזידמ!זנירממ •רזג׳דדה 1מ^*.ע.בעי11יגמ1 יידע :יי'ע יי >׳ זע•'*) ׳• פב> ^יסנ״ידיעהב)ז3נ4זי כזחד3 ץי ישו פד וימכבו ב /!>£
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 םיטפוק

 י ר.'1 "י,1! י£ ■״._!<* מי''*ל יי'1^טירמ7>יויועה1׳1\7נ7\לן

 •ת%וזמ>יתן<ה% ן.

 % ^ !*!!**!*.!כ 1.-ר 1 ***^^*. ״.ר• 1 ►־׳״

 *] ,גיגי^זצ לעיז<לג 41 ימי׳ינ 4 *^,מ)^ 0ע4> ׳^עז^דיכי* ןד^׳מ^^ז♦ ז1גר קט־* סגיד** !4פד ועץחגיז< י**יצ ^{*ד *ל-עיפ^י >>^פזי;

 * פילעמ דרפ 0ו^כ\%ו>בשיכיינ^צ עיפופי



 '׳׳ י*
 1* .^ז^!ז^^נ^ןם^ןי^^!לן?8ז

 יצע^ו ^%>ץממצ*ייע1 ^ועצגיל ןזווזחיווי^י 1ו&נ^דא^ל ןי4ו?
 ^שיגצציאו ׳י םירבזוידח^^ןיפ ז8?י^ש ף&^וו^
 ד^יט^יו^.' י ' ייץשד׳חו^וכמוי/יד^ל\דו4״^צ
 מימי ם53^יזינ ך^ןו^י ס?יס ה^דמר^ל ןממציטצזע^ טי^יא

 1 *ל

 ^ ^י^י/^ז*׳;"-".־ ׳7■׳ י עזיג^^^י״ •^"ג^׳<לי^,יי^י;

 ז -*•^־ -"=—- -^־1 ־•׳*׳־ 1י־••• *—*-״ * !י^>ידפכר ןו5ליסןל!גו^/!עכגלד^עשל
 ף^רשיפגןוה

 !גצ
? 

!1^ 

 4 * סי*^ן^ו1^[^^ל^ח_'^^6^ו^׳ן
 ע^> ■וך^לע^גהי^ש^עדח <|7ש !ע•# 4
 ה/שזןר&^וילמ^ן

 "•*יינס^י^ועוזין י&ע^״^ז׳גץ "י£*'י*זיימז 4#ין*3*י יגי1חיש• ישחכ״־ל!יגב\ד•^!^ )גיפ^ג <>*עפ!:>זיזיג> ;גי<״פיעז*}ו 'י|י;
 " *אפמלחי>נזיעז^יזי״ד)מ1^ישזי]פה\83פדי•^ '



 ^תפיירמ^מי׳יז^יזיגיסיע^יעעמבץ^ץ^ד&יד׳עיהמ^^^ויג) •^-^>3•^ לס״יע?* 0י^]^

 וממא (פימיד היייג

 .י,^.. __-,-.-, __.-,".^, ...,,^בדח_ ו
 4^י^ול^!וה^^י^עילכגן¥י>^#>ו^וןי^ *

 זןמ!ו^ג^מי2 %
 אמימצ ו^/שז אמ^ר^ו ימקו ׳׳ ז^חקצייליהיהזהי דמאד ןמ2£ ^
 זימטביכגסע אעד|יא^־אן״הלן£ אמןל5*(0^ ,.גצוי&אושל
 'ז^!5?זה^ ^פ^דן^^^ד^^ומזקו^ימ^זיידוה־ידי *^<1 * ן"

 ׳־$^ממאיש> ו^£?ו #,8*ק> ולועו אלפניצ^ו# עבומןלז " *
 %שי שנאקפנו י הע5גז^/ז^ןר^%יש^5יאוליעיו ?מקנ

 :ו^עצג^דע אנ8^ו$י ושא ןזאמע ו^הן^גג/טלסעויצדקןיאג!^
 םדשעז םילשאוזו? ה^%רו^!תי^״1^ו5ןמ ק^?וי9ק1

 ׳ ״ 1',יצ^ו^עצגז&ןןשככי^ו^׳׳הנודאשכ׳ 1
 ?ן

 י י׳<יי^ " 1ן7 י^י* זי^ויי /ו זי־יז /^ '":"_7^׳ ׳ץ׳5<? י ׳׳?7/ צ׳)כ^-'י׳ יי: ^

 ׳.ץ1^יד^ (<מויכ??פ3גו';?ד5ד ^*ותרש (<^*<־^7 זפיס^ו׳זסשי זענ*<
 ^?אזוץמ^>ווזר5^^יבכה?^נ^ ו^יוליארו^ע^^ ?ו_ ^

 דמו

 *״*'

 !י׳ יי״י' [ י /*'יו*' /ויי/ח*/ו'

 ־6י6ומז!{5ה1ה?9^נש13שדפ^%תי^א^.ו^^%^י%3
 6ד^ע]ע^ן3ץ<5י דעמל רפחו\עמ שי^3פ לעי7 ןפליו י־יעג*;בה1ע<מא^ ידי£> למ*>ד ^יעז<ד יזדמיימג^יגצ ע וי׳כוץלו
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 *^^_כ>9."*" ;,^מ ,.^^,^מ־^״״עדי^עדו וק״י ־עכפ ךענמ י־עמ םעעכ ך^י ,1,^גיכיסו ל פע׳* ^

 ?^7ע ד^^ה^זיישויד^ימ&וי&ו^גד ־^׳י ןע^ודלי^יו ו^מ^מי^וא)<ז
 זילפ^^^^^י^^׳י־ י^׳ ן=,^ף*יי׳קת^מז

 יימ*לי#טז1ו(ןןן(ו

 8אימ*9

 מי^ןמאיז^ז^ץוזמ^ןו^?^
 ןד" ןר?בץ?ל^ל1דא^ל

 ; ־־*?5ס^י4ה*^^יג^דמ^ ??־ז^י״רז י^^לידחאס^ *ןךא'ןמ^מ?1!>ע
 ־ ^^ן^דזע^ו״וור&^ן^א״^יהוסדק^ןל^דצרזע^

 ׳.ל^יבמנייט^רוומ י'רא1!ד6,0יר'?נאו נממ!וא ם״יווא ?ימינדמד םיז אדדד

 ^^ד^ימ^^^&ןנעעלסה^גנקימ
 >> עכו (דזיימ׳^פ *יכמד^ן?לא ץליצ^ג ןמרכב 1גצ רר^גאוי-גר^קמה^ז

 ן וצד^ז וו׳נ^מ ומ^מד׳ן8" ו^ד<ז©5 י זי^^ל^גדקקג^גל^יגד־ךזפע
 1 י וילן? ^רשי שאיוצו ץע^ודעממ וינקןפס ו^גמ'לןיהש׳ 5יאן ך3ןול;£?
 . רשימל הייו^ןד^מ^#״;^ וחדיאע^מיוןל ו^י^היי^מ
 4 ם%}וך^ש ^כגלמ1^ו י אזמיג
 ׳ ׳ דצג ן׳ע</<יש(<מאדה!)ואןן^0^^גפ^ל#גןוןמ$?

 ין???5ע3^^1וייהי^וד(^?^|ט5?3^ז^0*ף^_ #*4ו
 מ*י#י ,?י

 ימ4נל*עזד;נג ז<]יג>י->)נב״זז;פג1׳זי1פו,ל^עג״^מן*גןי*ג1ז ילפ*צד ה>ל״ן*!>סע!)#" דמיסרגניי״מי־)1>נץ>5>נזו^דיי׳״דז^ה



 םיזכפ*ג>
 השמחו קזנע אוה5יו<מזפןמינצ, - ״,

 -ו!!׳*מ.!ילג^1ז^ ^^מנג&יג^ו^רד*(^ "^־
 טצו^ ^^^1פ^גר^חטצט^^וקמ^4"

 ׳ד? ו^^גד<י^ןולצצג^אי^^86א6הייו **״* י**"•"*

 ^ )5לפ^גי^ע>^ ילניצ ;$י*>)\>צ דחו קח דח > וחעידדח ׳׳ 3לח לזי)?£לח'׳ פ/עפ ע?ג3פ חצלל ןמע־עלחשגג 0ןין1
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 ו־דמ^ו ׳;!ו!<יג6ימוכצ1 ןוו^י זמידאו ^!מףןין$1 וצי!וף%ו2$?
 ןגו^%ד?״מ ס^ף^%ו^מ/^׳)|י!*י%ין" 3%)וו!וי !י^ל
 ך^קא&זי
 :0^^ו^^שו^מ^_שןוזמ^ת^מלי1יייחאטצש
 ^#ו(^ו^מן^ז^וא^ן^^י{זן^^5^

 ?זןכד^ל ו״י&מעה רמ/<^!דאיהר^ו־״^זי ה^לצשה £>?יז!וי
 ייגצויד&אוי^י ס^^א^ו^צמו^ק*'
 - . ,,,״. -...וצסמייואץי

 * ו|©יכ^ו9^ע8^םיי^ה^ןוןעןעה&יז^ימיוןוא^ןייו

 0 ז״^ד^י״יו^* סש )בשד\מע<נעה •ו*נ*יו מ&׳ןמי&״ש• ףד׳}3ו ןי־י*ז*בף ^ ע^^ו^לימגיי -4־-יכ>9*).ן ס־זי^ה עע\
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 י> י־טמימי יקעזצייד י *י&ללי*ה ״. ^,י" ,ק״י ן*םי ייי" זיי* *־־י•** ^ 4׳*ז*

 ׳^זמיחטבמ&^למו54ן^ל יי
 ייה ור??ן?1'ץ6*ד ^3מת^^^-י5י^^פ5ןפמי>8 ^

 ־^^^!ףנ^^חוהי^^ך^ע׳יטבעמילחא י

 ^^/^א©ו/!זמ^י-ךע^1^י5ו^1^ונ^^^ "\"

 ו^זיקמר 4<לי(ר יזלזמ ארצג ?י&יי^רמע י^ו ו^אומגצ ן^?4ל ז{ר%ש'ז ־* ףוכזח
 ו#כו

 ו\
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#1 

 _•־_ סחל#ץב

 ^!י<מ1ו׳'1(י1>ן^|^מ״^ו/4*4)4. . _ ..
 ואגמ?*4לו

 יט^ץ^ץןוזייו^כ^ט^ם!דנס^רו;ןי5ק^^ו|5^ו1'^
 1<יטכ8^{י/!ע1(ודי 15$ יל1ף6£ה*ו£$# ו^נ^א אממ־ו 4דאידן!מ

 <ך5מ^>יפ4עש^ל סי^יט^ ?ןושלהמ הל^^ד^רן^רי^יר^׳יו
 תיכלממ^פ ייא ןי6?ל דפענ אמ אני&צ יב6 וללאז• ה?#

 " ^י■"־— " ^׳גני 1פזפ1דכ ולמפד ;;גלל .דמענ יזהגפדמ צ *יכ*גנפזע>0דן ׳׳ לי פי4יוי ישל סי^ששי ושעגי ישח עפימ



 סקיפ,י)סעלפז* ג0ימ י ווב״ד ׳• ,יצע^ ;ועךגיכ )העדהפיצ וליכניה 9ע הגפהפ1יפסעפפס הממגס^יפיצ 4ןיגע ^יפ1 ע&פ $ לול^

 י* ומייןי ידמאנגינצמ ןיומ ןז^ ־י""'^־""* * "•"1"־ י —**-
 4כ>>כימ 4־^ןעפ {ן^'1ר?ונ)ו ו^ד י

 ׳י>קי!

 !*י
* 

 עטב

 .יי ל
 ,*!ימי? ?^עה הל@הד ומ?ו>3 ייחלז" ־^חמל הנזפנחה ד1?/5 המימ; 1י.\

 י ו^ד^ן^^^ייאנסא^איי!עי#ל3$3ו(למ5,ע׳

 ויוצאדמזפצ^תבמ ןל^^^אי^ויני^מ^^ומ־מ1!
 וו*־יו יכ^ואי^'םי]^^ןה^ר^ןן^^3^וגזח יז

 ג ז." ^^ס^דויאזמ^ןממפמותדיאי&יומןיןנפב

 ^ייש]וזנ3מו: ׳ף^^זג^ןן^ו^^פ^^םי^^ףמ^ז^י^יזוי^לח^^לז^ד
 פצ

 1 ■■יןי
 '•■־י7 י>ימ^>

 זיא־ל רמיצו׳ *זנ^י ן־ו^ל חאי?ואואןו1דאאצא ןזאי• יר(<יוייו ,׳שש^ו
 ןיי1? םא ירא שרקהמי^ ^ז^ל^תמ?לאנןדיפול^ל יידמןז^יקט^

 ׳• ז^י45י ^'קדמעדינ^זעןכיוזספןעפ/הי^שייפסלמסיןיוקעהטמס

 *" *ךמ* 0*4* סצי׳יד *יעזע>0״ח ך*** *.מדיי) :נמויוממלש3ע ימע^י ועגמ (י ■ד־־-גי־ימ־יי וזימ * לוי מימ<־0יצלח1



 .,, ,...,ן-,־״,•,^.••#1מ5>ןזין*8

 ^ש^^וךמצמדול״ת ץנ&ויגממ וו1יזויכגפ^רימ^םושוהנ!ו
 ^5^^%^יי^ילמ19^י!7יוןו!יו^^*ם3^ץרן?פ ן
 דעול^ל'דעזפ י,

 !ג^^ה4ן^ ^©ז״ו&^ייהיו.־• ׳9* ^
 •י ^׳|ל?דז8 ן^עצומלכ3?ל^לו המיא 5ג^ל5ה*י חכ^ח3דד ^.,ךעד^גםיה זיוהו 4

 )$%^©ןייי^^מעכמזיא?קקו םיוויויכ1^^^צ^ןמ8ו ן

 ^*^^ו׳. ^־§9 ו^ ןל^^י^יפ^ד^ז??אמש י
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 ףמיז^ליו ךיינ־י ץייש ךיפ^^פגי ך&יי ^ 7" ־7"*ףיץי^י״׳י*(׳^ 4,׳י ל{* גיז 6

 ^■דפי^מ>*ו *^1^ז^גזצ ךמ^ *7נ *^מממי^־ י^/?ד^0^ד©״קז
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 חגחןנןחו ןוז1

 ,. 4גוי ד י ■
 "ל״*£ ץזשזתרח %זח(^ור^מ^עו^יכיצר מ זא8או1 !ומי צ$ל יש5ג

 1 ינ
 % י^^ג5ס^דח!^ה%8וו^'59ן^זוי,^י^^ו,ו^ז!מ?

 11 6מועל^זיפר<ף״שק-יז ןע5יע ^מתפ^ יח^ו יתטןיןז ר&ל

 *•1 ±^**^£*£403•%.^<4^ 1״^^י ד, *-׳ ,^*1♦11*1/״!ב, ^
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 גמז6לי ^^**^*^ ׳•>^411*, ןצבפ3^צ^ך^האה^4מייי ךעמש ךעמש ךימדעחייי

 ׳'0יז



 ■״׳-׳׳ '4מיי ׳י^(-׳ 1״״,•?"״י״׳ ״״,ג״יןוי׳ו• ,*'י ׳*׳ י*ו)ימ>׳-י׳ /ז^עי^-י׳
 1׳וניהדאצ רוע ןי/זורממ ןי? פ רוזזיפ שוידזמיא׳׳ ןנ(ירפב יחירר יימ

 4לצו *וה ןג&יד למע׳רצר8^ו )^ןצג^רמ8|ו ?ש^>יריאכ6׳%ל
 ,י ^ע\עגו ז<*>1 *ךיד׳מייו *דגימז* *דג$זלמ ייכח1לעמכי^ז^ ?י דגבזעיו דלצ *י^>י1 *ל־רמפימי גיע יי ץיסו־טיו
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 *רג!<מ4ד ו!^ו ו&שיא וונוהמ5ןיא?ג6'ו (*.,רתע&^גו א׳כ^קצהוזרר
 זי#נפמני• י!^>רו ודמעזיכישר וד!יד דןי@זו5יימ ?והמופןזזמפיו^נ
 ^גפעע %ןיי1 ז^שרי קןידזר פ5 יורמ1?־ט/ו

 1 ר^ודן?ו^יממזך!פי י■ פררורחו ידנ0ר^ר^רו^גןזפזסי וב&א^מד ימורל
 י ^יתימ&אמ^צט^^^^לנן^^^ול^יוייומ

 רישישמו ו^רומ^י)^״^^^^ע^%^1^ז5^7"
 ן ו ד^עמ םי|למיפירמ^יע^נ לומינו ןפן&מ ^,'םןכורמף^יפ^

 ץי<$ ?י ^^1י־^/<@5זםיהי6ש41^י*^ו^ל
 ןו!מ!^ו^ 6יו6 (י)^יקק!נ ויניצשמוירפ^נ םי^ףוןן סקףעתשה.

 תירשמו גוגמץרתטעימריכעיו?יף>ןיש>:
 ס׳ב׳גיפ •4*30© (*יקיו&סיעצש !יזיפ ^>מו עג ו\ממג1נ>יגועג>0 ׳.ולעפג 0מ1נסבספ )!דזי^יפגני^זלמילעיצישו >י\לח

 111111!''|!' י
 וו ןי!!!? 111 11.
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 *רה

 ז:

 סיזזדא וליגמ שזיל וע£ לטזו!םליו״ד אןק קידעמע ז5לר לחעזסש
 זר1|)י'י^ץי!כ
 יי%יו זו^ג^שד^םדן^ןזמיי^י5^^ע1ו״0^'^ך^_
 ןייהיבלרמימ^ ?דיכןל^יוה^ןל^ושיז יעציןא>ו<ד5גבוזןזיקםאז ןזויפ*

 י ג ם?ן ד1גריס>1י זמ צוזקוידלבו ■^יה^ולה^׳ ^הו;׳ ןוא^ט^ד ו?י ןל !^רעיר ייא
 ןימיד/יו ץ !־> הימארז^?גןד>תכוכ הימשז יג־^ר^מש איצרו1 םישנוע

 { ימר^^סין^א^ ׳יאשנ!<פצוג5י!יאצוע
 ,י ׳העך5/ון^^ע^ס^נ^^א\!^נ^גנהז^ר^הנ־1י'יא

 מצ% י-לי%וא למ$1א ץי ל&א מיצ ר&לו %/>״ ^ אלגלויאו'
 ׳ ידןהזעי י^5וע%מ ו5י£רןוצי ׳׳ זיעדפמ^ןילצעשמו <ג*ימהיןיל1,5 ר.^

 ן ;י:|* ן|||
 ־ •:'

 ף,1ו

 ,'1(111 |!יי
1! 

 ו !ן/ !!*וי;!ן!•

 !181$ 1 ; ן1ןן1 !י

11! 11 

 1נ1ז**א *ן

 * יחפץ^וופג?גמר עבד ^גברן^כתיךפ!<תסדמיכהלו ^

 ויצד^ך^יו ינצד|$ו יא4׳ל|ימ5מצב ^יסכא ן#1 אמ" י^י~^י^>
. . . . 

 " •דמע 0י!י1 םילגעהו כיעדי ם זעה •נעי^ל סיה^ םיל לבד ימ וגיה\ םיל ׳•>ל י1ע ךרכו רביבו ךבבלו <נפ׳4 ?עיל סתיממ ימו ;> ךרבו

 י1;|ן!!1

 11! 1:1^1 ו



 ()\י9 דייעשיד י*יןי גגיימ* דןדביבזסגב דיחגו ןמכ1 \\ז1י#׳׳ י\נ>גז1ע%ב>פ וכי* ♦ל- **•מ •> <->>צו

 גיש

 וו׳׳&היגועולומ! י׳י
 .ד^• 99

 ^ד־־ ' ~ ׳• ^־- ■ ־׳״״•^ץ-*%ן-נ."-ץ יי י *׳ך ׳ ׳7\'יי ׳ י
 ץלפ יפי!ל 6יקאז׳ 6יפ!זחפ יחיזעפינפל ןל^^וו ן^כ^ל ילענו
 םד|ל שיפועד^ףל ונ^ג ^5י^ו ן

 דצ יודיו 'םןך^פי^^אכןויתןון^לא *5 יגח5ס רפאו םו#רפ5ו1 י י
 רמייו ף&ל 90> 'דריצ£#ישיר

 ־עכד, ^מ^פ%^־א^מ^©9(4יול־ק5מפצ־
 (זזס ן^טזיזי ם*צ^רן?י ה?ה ףיפץרצדו ץזזחי^אןץדועמ^דימדהע'י ן
 מ5וי5יסכ ןייה ־?,ד אמ^פו ייע ייהצ >י לשי;מ2יפז<ומש איכרו ,'ץיפנ
 ¥^?#^יאירזיםי3\די]: י(י^1(ו1י*מ^ןמו<ה *
 זוילמ^צביצש ^דען או(ד!ד אמויצ ה־וריו ׳•^דמי.ר^ד>י5וי 44ל הדהצ ^רהיליעו •י ( *י

 י * * \ * *" 0" '* ׳*׳ ** *- ליפ
 ׳1 י ״ * ׳י * 1עע
 גי ג ילב וניענל ^דןי וד*ב /ביע ו^די לדעז^ליגעף ץ>ן־י♦ *ייד׳פע* רי^לפעו סח02ז< ח*לבד י״1*דע 41 לייליפ ו^חזי י־ד־״דג^^)ועיע דןי1



 ׳>יי"* "*'1ר׳ץחןץ•(?;! יכןכשןלמזובמשגותוגוי1־*

 •ד@מ ^ע^יל^ו^זמשס׳קי יש ך% ■^י ף^י ׳, ^318*.

 ^!ד^^ומףייייאי־שי^זמשל' !יזהירציו ו^א^יסרטו הוהימא
 גו־*<יפ$^$ימ>ו

 י

 1. 1ליימז^ל,יל? אפר'ל אלתמ ץי ק?פ ירא % דצ&ןיל א/וירןל
 ד לאמפ# *רידיו ללרד יי>״*1>ל יד י״מייוי **ג*\ו***>1% 61^ צ״^׳״:* 11

'1 

 "י ,*ימיא ןיח*$ו ןלמ העעמזעיד דכד^רש׳יצ אמגתפ יצע
 ו 41 יל^סיקא אזהןוא&ויצ׳׳ ז^אחח ן^אי^י1 ל$^ ^
 4*ל סצ*וגחו׳׳^ז״יץאול^אזויתיצ

 '~1 י
 ^לעד 1 ז —ןצ-י• /י >

 ( "**'*'* 'כ ייי{31 ^י "י3 '^ע;־'?ו ץב^מ^1מדבזעד ץ!#ש *ייו 1עדן ליעגי )ץבי^די ד׳עעא) סע׳מ ־^מ ׳<])נניסו וסעכבסעעב



 "*ףזזו!£ממ זפ ינממ דח§ת אנ
 מקזיממחמטוילך/!!^ '■׳׳״ !ח^שו^ידמאויי^^וא^מרומזר^דןד

 ^^>^%ו9מ^ןף^ו*^ןי^^דז^ן45 ן
 ^יע4ז5רז^י*י9הויוןו* *ר#@ד מ^מךלצ *4דן ם*^©1!י^ן^?דן<ומ^^ד|£ו_ י? | '

 ־ד^צה^ימע^להיו^ומשי^ף, ^ 'ימעייהילמג ^
 ימ^^^)^י%מהו!ו^1א;^''^^ו'ה!זיאויל|ז! ־׳5"

 4 * 4 4 ■. '_..._ < *. . 1 .\ *_\ ' .'!״.'

 1 .י

 ייא4^ו?4^מ4) ץי ךז4ג$<ץ4ז4!)4־ד-יכ&יס!ילי*ממ £זיו?־־^ן ן^גצי!נ*2 "לי־־עי׳צ^ו *ע״יגץ^כן



 £ ץ**-* י** 1* * י**י יייזע לימכ יייעיא'״״י״״ י״״ 'י?ח יי95׳ מגי>? *^־־־,*,*׳י *י *־ "*ך

 ^ יי^^פי)^^^סהוה?י^^ל^^י^ל^.
 > ״• א?ה3>^מ<י ׳י וכ^ףו^לכ^יו^
 " ןמ556נ #8^1^?*^^^(^אמ^צ&ו^ויהייומ^

 דו5ף%מ§{פמ>שיי^^.^ךאי^א^ןי^^מ!><^
 3*;י ;רואצע׳ ףזיי^ידג^^א ם^מ-וא^1^דע^ע1ו ו^יויאכצגד

 !לו^יי^ל"
 אצן&גיז

 ,/^,-י #1^{1ל(!?*י1*ץ
 ממ^*ש|^#

 \; ^הה^ה^י^^^וד^!יעמ^ה^1^(<^ימ^ועמשין_
 " ־1רי'י^לפזעכשז■ןודאיכועי־ויו פיר^עןו^חמב

 ו ן? יי '!וזלןיידמז *י^יא־מ א־זהכמיא $7 ייא <$? יו ו*אאזא{ל1ע$ ?ישויא
 6יצ&הסי^ןיס^^^יסי^^יסין^אןך^י^^יןגי^י^;
 יהוי5וצד^$עול^
 הי^לו א86^צי<(ומנןלא(ומד ו?י־ו אצ^ןמא \*י$ ^ אניצו

 ^־"יג ן%^%ו5^יי^ו^^^ו^ייו^^^!2ן^
 ןירויו ^ז^ד ו^?יו8׳^ד יאדו^7^3.^ד^ אג^ י^ד^לע

 ל^1ו^ם^.^א^הג>!1יאי<עי ף5עו_6עי1^ד? זסחלייע נכ.רןל ק^גמו ןידעג
 ^ןו^^^ארקי^יו^^י״וג^פמה

 ׳י־־"—. ן^מ וכזע זגיץליו סנ־טץהסיו^אלוי-יי.געיד• ליגןיל׳חת'^־־כ>גימן זוימ׳י—׳• ןנכךלכעעינעחיסידעמ



 דיז־<*ינ*> ג*'~י*נ׳^> ^3י\1=-יי^י־3י^יי|כ׳ ז4 ־11ף1 ->ףי ןעיעו 319מזי-ן 4ר?3-ומ *43^*?י\ב. 1^ןןןן^

 £ ;יומו יבצשא >יףן<נו%ו יי סחניפו

 ״- ־£׳^׳<*8 ^י;׳!ם/<ן־י*׳־*יש״ג■'**{03י?-־י^?!י3!9
 יריעל ויזה יר^ יצ&מאעיות חלואשצגמע איצדפדעיכיצי ידע אהו (#או
 :^ר־ק^סתשי^ושאו א/ו^הא^ד1</וא(<דצגו ו^ר אגא.א%>.עז
 % יפ *ר|וןה גע^הן {^ין^הס1^ 5יןמ ל^!^ה^^^^מ*^ין*?עמ^ן

 א^מיויממצש 1^
 ?ו^י (ימו ה5ק,יןפ3>! $$$> !ו?משוי 1מ?שזןמ%׳ו יי י*10מי<ו# £ $

 ר^ימד^לליכי^לו(^ יהוניעו?מש יג@יז ממו8ח לצי%ו ׳•/וןן<4ל * *

 אוימ ןמ/$א( אלדה ןפ מווא(פא %יד ^גל^ז׳• ימלצ^דן^ומ 7
 ד0(^1ד^*כה>^ש *י5א^פ הזזי יי
 וא!? ^ י3^־ף^|וי!ו זו׳&גמ ם|וםי>ז$9 עצ^דידאד^מג

 ך^יי^ךפאר^ו^^ויו^ו'(^נם4אח^ה1יני^5ח
 י-נפח ,
 ^ו^ייי^י^- ׳ייצצשא?דא3אאוסלנ״>י
 (^^י^מ*9מ ;

 ־אילייצךריציזיצ דז!יו׳׳ ורעע ס^ל(<^ר^׳*^ו^5(ע(^ר ^"אזי
 מ5/יאו /שידא ■?י^*0ו4^
 ינייצ)׳-ןיכש ?יצ^^^^יגייןזזאוזמ *די^זי^ה&י^ז/^ !יזוחואפ

 עטצ
 1 צקס

 ׳זי־יפמ דטיזעכילפג׳כגי לסדבץןז) דיגין>פ ןיעען **—כ>פיס! דוש שי.?פ פ יימוע ׳• סייפי לי ילפי־ןל





 ו^0וד?.רור^הי/ט}י דד&^׳^יריעייר ^ גיי&אס מ^וי^־ .
 1ז^מ6היייחאי$*1 ^^א^ז^ור(ר@<ו^יף ״״

 ר^ה^ו^עןוןםיל>^-זפ(ו ותמאלד ך1^ע1£$וו'ן$י >*> •^ייימ £׳י״*> ;י
 :!#^מ(י^5^יון^יסו ^'דדזדטגבג^דןוייפו^י^ףלגוייםימן^ו ׳? ז ״
 ^אא^ס^?ע^(נמ1^^(ווח^י.דזז_

 העזךשזיןמומ^ה^יד^דמדעמ״קרמיגמזזימקקדואדמכל
 ומממ6!^ש!י8נו? מ$8מא *9׳!?א ס^וק^י^ינ י- חיימ^
 חריזמידחןוי^
 מ־אצמןןעלחודחי
 *""־'י־."י 4 י" ׳1'יןז1צמ1וי/ואמ)דלכ^

 וליי>^ 41געייגע4 *דדע*מל1 ד 1^ע^ו * ק4כלנ> ו ל ♦*די ויעחי סעד^לפ סיןל׳עסימבז♦* ול^ש14־ךג>פי0ן ל ן^נופד

 י1 י ¥ \* \" י^ ״ ׳ י י׳^ יי^יייץי ׳ידי 1 ץ' י^\ י י /יימ^ו^נחי י /ז<ייו^ו

 אלא&דןומחוי^וןוןו^לו מ^ז<מ8^©וןליח1^ץלןולי>א ו^האייוא
 ?רה ר9(למ וי^רמנישג רשאפשאה המור$זימ ןטסמ ןו^י1ומ )רזכא
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 . —ג י>*ע>>.מע,*!אכיץיי>יי ״•^?*י־על ^יי־י״י ^״׳״׳ ׳־ ^*"****יי*• **־•״*״>י־*ד

 ה
 *י6

 4*י
 צ)?

 *י״־> !ם5יגךן^דו <^ל^לת1ד*^ ?15נגמ^פוזןשמחך_^אן^לפ^׳ ירו^מח
 ז ילל?וט'ה^דו ^^פיצל^^ופ *א^ו •?ייל^ פימגי ןצד^אמוי^

 'םכי'

 " ג^>אפ^ד?אז>סזוייי?ה:. ,.., " _,
 *־ אןו^א^^עוי^^׳ז וצ© מ>3׳ו י■ ז?^יםן?ר(ד^מ סהמ-?

 ^יממי
 4' י5^ו.^%נ^?דאו׳|ו^ ם|רת?ד חעיי ןודן^ד)א ם^ן־^ר',וי^ךו!די*י^מ קאע5

 • ייז%*1^וןך*ן_?ו ז^ו י +040* ייל י**^ י יי^ד: * י •יי ו י/^ז.-״ י/י^יי ,1 /ך

 \, !ישו'^מי9§1מ<ןו^י ונ^^אמ הרקמס^ווע^ויו!^7?5^■^?,
 .^ז 14ל האו
 ,, וכישכאהושג״!'^!ווהיו אומעויש (ע5מ3יי|ל (וי/יח&^י *וייגמצז

 ^5]מ ׳^5?7פ 0ה?#או ז^גע^שידהא?]^,^
 ■ז־-^^לצ ןולינב^יו^דגעצןןצן'

 1 דו״^*3הד יד55^ו*ז(^5י!ו^יז ואיושז ייטוילחט

, */ 
 שגי א*" *־9*י זי״דןיג !■ יי־יזגג עב זימ^י *ז1י*> *ינ#נ1 מבליסי ן>ז*ע.מ ץיחו^ג *• >*-2>3י<יי 5־ע *י״י זי זיג^ז



 *ע5כי?) ? דיעיעו*ישז־&י י*י ה**עג ניילא1ע ל>\ *ילע ז<1גי *י*ג>* ך♦* ידגבמו ל ה1ייגלי ^

 .'לי*ז*י?ם^ל1ו(< 1ימ ןימי
 . דן*ב

 ימי ׳•1׳ם1?7ה
 !יו5<ךי^מןענרדנ

 ^צ'סז}ומ יש ןוהדמגן^מא ׳!*;ישלפ יכרהו^לס^יויווגימ^הא6סו$ ;יעגז
 ^>אץו_םץו>;יג^^ו(<שיו ק^סיטןץוי^סידץןי שמשתזצו׳.שמ8>
 זזזיטזענ^ והקזז !<ר13>י^ ןימח *ו^ר ועמוע/זיציז ,׳נדי^ריל וחמו^יו סיאזי,
 ישמעזווןויב^וןוי ץי^אה^^ע!:!'*ןחי^ד זאילווו ו$ו*יא?י>ו#יז
 ן^ו^מזי ז^ג^ס^ו ס^*ר1^0(י.
 ו^ר3ר ו^;5ן< ן^?יו ז^!י ^קויע*שגריצמדערעזו^^ז^ואזז א54לגעזי■ ןיוקיל
 ט4גהו . ,^י קא^עץיימיא^יוןןוזיייוא^ע ׳עאניי ו$מ ו
 ?^?לאימי^יוכאיז^׳!? **,י^וגי^^^ימההאי ייה? ןורייגימיייי-כייי

 אמא% זאף^וויצ^ממזויעו הימעדאתצ^ץירו^יא^י זנויו־יא
 'ץסדץ^גדאמוסליש^מ^ו^ךו^ין^או^תזצירגגואזמיר
 יא^ו^יג*וטז^ויאו?הפ^^^ו^^מ^^ג^ השטור.
 ד^א5הזזויר;חזנ^ י י * 'אוז^אמומןאןי^לולתוו^
 ןמה^ \וד;3$ 'ו^י^י !וו!^ו^םיו^י5^

 י^י*?־לפ ־יירו(^ ז^יאי'ידח?•( ךןואג$? ר§א .
 'דזוןויוןשדדחתגדדחן^ןי^ד דאז^ע׳וידזו דזועארדיןגאןנשא^רק

 *ח|ל%ן9מ!^אי*ו55^)׳■ך&נעהןימנ^י מו8מ%
 וןיחאי א5לבואכ5איעז איחמג ירדק *ש1 מירכןי\ר|יןג איגרט זי8ימן^
 יי יע&ש ןויצמיעעמי^יפ איה אח ןידה אמוי דנ> דיו (ינולאל
 (כישוכוו^יאפש■^#^^
 תיצ ייב*^טןלו^1^
 איר^ג ןצ0שאןנ4> יצהנ^טןגו^׳יזכ^יר (^ץלא וע£4>
 1"" ׳י ז-יעדי ןדיע *ייאמ 1ז*מייכי^ע>ילפכ״)לע ג״י״לפ !גימו ^וחז4־ 0ו*ס1ץ3יי1 "י־^כ^ו הכי^יע * יייפהמ גבידץלי 0



 $עו••!.
 וגדוחץיףוו&ודאזז

 4 ••,זןוחז
 ע1ציצא ■תי^^זד^^י ו^י^ייו^ טייל^יתי^ליידכ&עיאז

 ו ס1ימי1ךיו_ 1 >י=ז ופודאזו׳ ־ו&מ^ ינימ)׳ !וידצרזג%ו>ז(^עצ6
 1 דאועיה^יפ ווי>.ו^3\^ ם^י(^> ו^י?1 םד^^ע־ץןםייי^!5?לקי^ימ?-?^׳,

 ת$זמז^&וי^זגסו סידעיזי׳וקצ אצויא ארשד אמוימ היהו !וההז? ^58
 דאמכשומ^ י• ו?"1 אגז^ד^ר^ימ^ינואיה^זאו ן!צש

 ־?אורי1להה1ז

 ^.ב־ןי^ח&ו,__ __
 7י9^זי ^|צ^^ד?י^5^י*^^וזג^ר^1
 \זצ% %אןא^פממ^דע^י ושמכ^מש דשאו1ה" ■־ "י ״* .*■״׳

 \י •^ם55>מ^ז^ 5^לי ׳?* ןי
 '}דאו ׳.!נ0זאאךממש ז^*ן 8$ מושןד ם# ויו?א*ו

 " ו^אזאו!^ א^ייהו^ז7 £1אימפא/יצויתכ ץדי^ל וצפשי א*פ*$ ושע5
 *•ד*. יכקגויימ *י ־פםינזוש^לפזעמשיו יאיז"־׳־־*^ ־■=■״ ■■ ־־= ■"י*־י• ״־ ־׳-־־׳־־ ־״־״״־^

 0זך 4 >ל
 /ג43נמפ .יגעי טן^> ^4>פל>י *ד~ג>פיקו ר ♦* כ*ו ׳* זךי>״צ שץ♦ י־*>כע1\פי< י* ןעי^ מ.דן^עדד ךיפ 4דג*>י0)י פאן?*

 'י4־^



 101 ןהז&מ סי־יפיה^יההב עי&י וכע־^חב,$גל>*ןי ועג5פח>׳ג*ןידי ד*4*׳ ־ד-מיכ׳שו ^יו**\ז* ךעיו־ז&׳מ

 מנמג^רש׳ ענגושע^תאי1^ ,),*?!!!^יפזע&שו יםמ^י5 פ5מ !(ידיו^לאוש•
 .״-! !_- .4!.-.י..~.<_ > 1-^0.<*,* .:./• ־•י!.־-י•'׳7 ;ץ.־•/

 ־11

 יין^לפ 5*6 ן£ג ץ

 !עיז

 1 _ מונ^משלן־5^דארש>י*ור^<ף

 (^זיימי^י
 זוו^^פז^ע 'ז^!ע?י רייז^^ס 47^7*^■^ !דןל״ו ״ יז*?יג2?דפר אידימ ,ך
 (־*^׳©{*''דאומשבי&ו*•זיויזו!וזק^יר^־ל^זי5יגגו!יי!ו*ד!5^ומ8£>ן!^1ר*ז. ז
 וה^ן>ו^>% ו?י קוזינש %י?יקרימג זיז^ע !ויןי6אז1ו ודלויו
 מ?!י5?ד!ב'ר*י!רי^3 *^ז?לן5ל וו^גג םיןזז^ד^ו ???^ם^^ו^ראימוק דיהי• עי *£ *

 צ^ו^^ט^ד^רי^יז^לעי^ו■י" ׳
 עריירקהו?'

>* 
 ^^!^^'י^יףיז^ןן.___ חח

 יאיהז? חן5יו 'ןזושמ^יע4מנ ד1> ןזלו(וטו #*%1י ופיוילל איפמכ ן#י !

 ומי ו<וןיו $שקו מי&לק יושז^(<גכא^זמשכי(רגו ׳י המי ■זניש !ימ י׳'
 1ויעזפהי^מ 0^$ן\)עג^\■ י?י !*?זע&אגה *וע רז5#וו<1עצ ן5!<־לוצש
 ימוש^ו^או^אוהש

 ץ^^ו^^'ן^}וו^^^פזחמ%ין^ל1שוע15יו<^לז

 ידמ ד^שדיכ^יחד^*־1־^ **־^—*־־־■־־־^—׳'*1־•־־־ ״־ "״ ־:־ ־*י■ י
/ * 

 ץ"'5־""" \ן׳'

 ״.־ 5

?1 
 י*י

 ?ו5ג?ןי,ו/^יעוןזדקמנ
 !^י*למ8מימ3ז

 יי ייאיממ $ף£י ןמא&ש !יוהזיו^^^פ^יושיגליש קאמו(ית^יו
 ׳1*הזת ימזילצ^ר^דיי^ומש ^7׳ ץ!ח ימי^כ^דשי־יא^יאווכש טפשיו

 ניאד^ר^זיו^שו ^^!יו^^מפ^^^ייזג^הי,

 ו1>צ\
 ; *ד^י^( מגו*ז5]י^ ^פ^אז־1^אה)דומ1ק!?ז^ 1•

 גיסי ,,ןייגז <נעי541פ]ע ^1 ייה 01י.צ\נודג\יןיגנ ץ י סע׳לד ספד\*דש< ♦כ^פ >*י *ל־׳ט^ימ)£0>9פד* ^ *יג*יל ^־



 -י״ג*< ו1 *יזמי * ומוינ׳מגו ׳ד״־ןיייי ייחימימז^יייי^מ^)#*^
 ליעד נ׳י*יץג*ע ע־-יזדזיל*׳! הייע ייכי י^־-ילייעי

 ראוממ ןקזימ$ניזוף ׳ץקא^דמןמןומנגוץ"'"
 ׳^עק^ז^פמויזו!־*"^ ^זידמיייאוץי עט2מו!

 ! _״״ן— ! ..*" * *11־-*-. ״ .א. .. 1 ! -ז■ ■1 ו־דז-■ ז־; 1 ■ >1■! !>1111 1

 יא*
 ומעיאסומו

 *״7 יי"*'± 'י? ^ )0?\0*£ י? {11*!11*001^ ווי^ויי׳^י^׳״י^ז \ן ןיי/^

 י וו^^^ה^ואר^ציהונ&ו^^^י־ו^ו^ו^^ן^חן^ענו^ידודא
 ?!יזיליגפהזיף. • ו$י*'^יא^ש ו^ילזרקמל ןז^

 ^וול&׳/יויד וליד^י^ייי יצימ דב ו־שמ5ני!<ו י• ^^ה^ומ¥^1^ויד15לש*

 ן 1' • ־ ^־ י ■׳י ן י ״ ^ ^ ^ 4 יו י י ז ־ ׳ 7 ׳1^1 י י *־־^# ׳^ ׳ ׳ ■^ י^•־ .*9^ ן <זן־׳

 י£ ולמאך^ס^מממ^8י!ועייויי
 ־*6%ג£ יציעצא&^חצ מ#\יהןץיי%דאוממ^׳] מ@9$ ־ןלמ ל&פן
 ־^אזיוזוירמ}?! י- ?
 וס/§? :תא ע1מ<מן;1וא אל ופ^ודמאתדו$א^ ש^ה^יקפעממ^וממ

 * ןמיו^ ׳^^ןו^א^אמ^י8#ל!צ^מ^7 ץרמאוי סת^למ^מ
 ^3ודה ושגממ/י^^צעימה%^יו(^

 5י ם?!דף^ז>^5נזמה<*ו*< זמ??5ו
 י(י5מ1 ^והאמוי דעזסיידממ ןו1יתי>ץ״$אד אמוימ ול§מ איוכוע%יצ׳׳

 ,..'יה*ן|י ^יקנגלמיע ?^ו;׳ ^ףאקצע ןמא ןסא?@מ>ן$$ ו$פו יגא^
 \־ ןו^ל^ןמדיכןל^י׳םןו^;ךשאלןלןגה^גשמ ם^ל/יידגחו ^!§^׳■8!?
 /-' 1 ןזה% ך^דמיד אג&דאמממ ךייחמו ?זהבדיז#!!יזסמא ׳לי םי5
 %. ר6מ •'־^מ?^מםאאמ!ו 6מה*ואהיהי ד^/יז^אוממ ו$<ד
 . 4: ליזי ימאל. 1 תפס ן%שו אמע^ל ו^ אימן^^י^׳וממ

 | ונוי ןצי8?ו־י ן!צ% ך^א3ימואמומגיתי ןיו ד^וודזיעימ פ^ואיו

 ן י• ■>*>׳*׳> ר 0יע!ע וי>0ז1 ־• זי דייני זעידן׳ לעכזולגמגי יניידגזח• 0רג>א*ד-רנ>כיסז\נמשג> ן סיס י■ כנךיווקח״מסכץמ אוען

 למו:

 ל
 יח ׳ך
 סח י

< 
 י^י

'4 



 סעיעימ 4—דג**יי *׳ וי״לפג^ז '" ימיממ 5מע ף* די*יכנ*^רפז דגיגסכיוצדחו סמ^-־־סמיהו *>ןי ג ךיי 1^ןן^ן^

 דש!ס#.יו£ ^ םי$ה ,׳'!וו^ייסלקקויולו 1הועיפנז ילול3ד3ה*ל יצ&יו *

 ^ו^^^ומועמזיילנד^אי^ןימגגופעיויפ^ור^ !י ן
 ד^1׳ת^^זיני^?^^,^ז^מ'ייי^^הצ^י^ י י׳ י
 ו#8יי>׳ו ם5>א>דכ^(<ו ם5^1ר1^דמ.ן - ^פ^דז ^שןמשילדעדי ק^דנצ'

 £ * מינמצ^^^־ןזכיי^ז••^־'1 ׳

 ^(*!ושקדדיב&י
 ׳דריזקלד^ןויו י וה5$ל$> המעו וך2י טטייוקח^ו םיעטחו^&רוןיעא^
 ן1צ)יוי!נא ׳.^דפעגיץוצע י^ידעי׳ ןוציי&התיו אייריפ^ ןיבי!1 ^"־ -'־-־״—■״-

 " _וקקא^^ע5ק^'1^9(^<^!יי?*
 ד^^ג^לםנ>5-מ!!!ופף.' !<מא ו*3דמ^תו% זידיצקז^לוממ
 ^^ומשר^י^ל (^לצ^ל א63> וכיר&ח ׳־וג!^ וך!זיי ךל?כ<מ< דכ *<ל'ודן^יי_
 ^*!)^•?נ^ו^^מו^^מ^וייופ^יו^^ץ!^^ י
 ו^ע״ו5נרדאי@0^/מו^^י^1'מןומן^מ^ס^מ!;י>?^ל -

* 
 1)\ג*

 יכ^ד^מ&קמשיו;׳ $3?ימיי (רינגו (יכ^דבקפיו
 !דיי(יון?ןנץו<פםרמי1

 י^מי
 י ׳.^ןולי^א&מי*

 :י״מפצמ

 י !י*זון^ דנג ^7׳ו^ר¥י'^4ינמ ומאו/*?* .ןןמ■ ־ץלמויו
 קןן<ןע^^פל^^^ן^וימ^^יןן!פש^יחזן . _

 'ליח־חמעימישיאמ
 * ז%

 ייע^שיןלהיפעו חי♦)
 •^דיחי3זו ןימינבב

 י •י!*• ,■י*
 י—י-׳- ל_>^ע זידי• 4ד)0 סזי רפ ן4*פכותדב •פ יד—•כ>4׳שו 4׳ןיפ עעפ פ גי^זי׳ז ׳־ 'יזיז'זיךיי0->,יכ)



 . ^ . יעז״*1* זי6׳כ >*^*;1* זי*או־.ד*ךי*י *** *״**$!*

8 
 ^דת1ג^סזן?דכזוזי1יז
 1ל 009)

 ן םידוהה לצעיו/׳ אמת8מי ימ^םוק ^ש^י^ממדצי

 *" ו^זווי^/^ו^ע^נ^ת ^מיי וי־רזשרפעוייוו^מ^ טימי
 £ ץי^יו&ה#וחכשאו^ז?מפגט5מעי(*צ*טעו ת?לזא^>נ^י0
 4* ג!§י/יזנ?ן<5ןמ $6$ולן£ !יכי&נו ה^?1מעד^ודע}ל ף!*

 ביתנו ן<חיו< הו5עד ^%יי ד3#דואשו אטט^וויעיייצ 81* ןסא !וצ\
 י '6>ן47*שי*< $8ה $ד רמאףי׳ן#ףי>יו (סא ןיוצשיא׳^ל
 4 $ דפילילמס^ !י^נויתע או|יו<£ יכ^אדפ ^ע$וז,תא:ז!ו לעפ

 ו^0(י^ץ4^^(^(י^י8^ז'ןודעס^דזח^ןנפך^וא
 1 ו^ליוהי(^ ?מ^דין׳יגשצ ם״^יאפיי^ט^י^טוש^ יצנתמ

 ־ '׳׳־*(% ^?^המ^ג^יו'*רען^ד׳׳ו^ןמי^יןזןדא^יר)^

 /^פי^ע ץד^ףמ אמוןזגכ&יד*^^ סא^דיזפ אאו ז^דע^־

 שאןכ^ר^ץמדןלצ^דיפפפ1?
 "־>א^ י*ן(<אף^ 4(5^11 מא
 ־׳^#3

 \ד7 ץ7ז*ו דימ)*5יי^ך§^מץן

 ^^^זעצ־יו ו־מ11ל4דל>נ.הן^.יו״דד1,בן׳• ווי־י^ יגמגגלזד^י ן^*,",0^0עמ .],.^ ״, *ןאימ *<גדי\6׳י4

 רמחוי 0ך\7!%)
 י#ז$צ£



 ו£ח*ו*מאו (יזיתי ןעיז^ו '!י^2 6^ם?ה מ*זפ ר^ד^סויה י>
 ק אמוי !^'(ןל^ץ״ש דאאאי^ע ןידא8* ׳יד^ ן׳עצזזוזא ךמליל אל
 ןו^צה $ל#י £לו?£ו$אן-ו^1־ ״*־ 1"׳'"־ 1־"*^ -^■^-־ ־'י-•׳1- ג

 כי1צ

 י^עןז״י* ׳י^׳״יז י*׳'׳•׳ ׳ *'1 י^ייי׳יד?י ׳״'.׳ י י׳(" י-׳&׳/י
 ןזיממ^לקמ^נשןיזיומייןי )גבןילעמגאל א/ז1קלוןי4לןנו י !ולפבה/ימעד
 ףשאסוי׳לאומו^מי^^גזווןוי! • '" ״1־ '׳

 ^ ו ו!י£("\•/1ל^*'"ל-ך .:״ר י *-־'1ך״.ל ^׳^יימ5!• /ןחיי>י/

 ״1 וי

 י.י9עדמקחד^^גייאי$ו*^יאלימיפמי׳ןיולעיו^!ע• ימע%ו״^כ ןי'
 ימו
 *ח

 ^?לאמו^וא לזאע שגי!1 ימע ןמ אן\ורמ> ידעי ןיל ך^״למאלאדבגאל

 ^ר?^ארמן<ל!דואג^^^ ןע^ ;וצןיליא י%>כ יוחיאו
 ^^הי1^^ך?^^יו^ונו^י^6^<1?ו^זי'צ^לז^ע

 יי!? 1
 זילאמייי8>

 ׳#" < 1 ■ ~ י >״־־ ^־־־ 1 — *

 מ;4ג ז^ד*ע1צ)^ש1 ;גיז1י ויז־ס^כי (••ל ^ריעגי <ג!גו*גגל די?* 0ו**£> ;כת'ח1;ניי^^כיזט^ *ךנ>בי01 יסזימצ



 • י

 וע

 ו מ
 :* ׳**׳י 3**׳*^י!ן>

 {^ד%״*י^ז ןמעב י!^^צ?^ילג?מא^7ח צדיע5^,^^!יליעממ
 1 1 ^_אע^^?ג^מ?ווןיף- ,׳ןי^יו^י&ימע

 זיגגה *י^>

 '׳ ••יגג •]עעיעח ;■יג*ה!,*רפעד *לעג}*ד1יכ>כ־מ)3י ג.י*עד ׳• זיידט*ימ%י ןיןי גחר־דמי ^*>ני [יבט.ד וי׳הומ4בצ0־*ז ח סיד
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 י יצג ^1וצ@וויווזמן״ל(<6וי ך^\85 י"
 ־רודי ךוב^1ד£ש אזיו י85$ו($^א9זיא *ח]^*ךרחר?כ״ו חג^לעצ [
 )!^1 ה!^י!וו ס^נ^לןרו'יד4י דעע^^נרמיו^יןא^דן״ו־יז^א ןל&ש

 דא^וכ^ג עע ייל^ י^וי■ ךמ>עםי^ל/<זר

 *י^ע1^?!*צ^יייו^אי^גג^׳דודיגיהימ״1זי^^(ע^דומיח??(ד^**? *\גי
 אמכגלו יי
 5יזיוייימ ן,יחיז1דמ^ל^יימךיי!אידסשןישיק^) !

 1^1צלם^^1^^^גמ)^ץ^ 8555? *
 0 '"לי^פעיזי חן4 וש>ע 10* ^ נ<£3 עזןצ זיפייד׳)^]*) $*לכ0 ג׳יע^מר)<כעג;ע>י נ*נ־׳>* ^ 0ע יד—יכ^♦^ *־11♦ {יו־!יז



 *•״,ז-י
 ^חןי,(^ד דיז^ד־ יכשו׳יזוופש^דה^י^ד עממ^^ ז^יו ׳•איהזיה םדיצ !%ן<זו * 4 *;.״•י

 ?נהו#5גה^^ו , ימ^״&מ^ויא^פל^אז

 ,ןו^צימ(8©^ ־^ אן^זי^לנ&מ־ר '?^ג^יהר^מ^ו^י^^יע׳&מךיז
 ש׳^הר^שנס^גםע ^^ם^י^ל^ץעלו^ %

 <מ*^לי^^ישך?^ל 5זיזי?^־ו!י^*ד^
 ?דאמהי^דןמ^יכע ומיו '!ווז^ומו

 ^ ן ךקכלהן!ק\%יף7מ !!ל£ ׳ / י? "י '1?י' 1 חחודקק^/ולכיל ך7ו ןיחכןעלמ
 ז ^ יחוצמ* 48*8 ^ןזימ^דא *זצ^ו ^(ו^דנו^צ^^ואישן?^ ד^<ף_

 ץ םעי רמ#ון? דו^^דזאש^י ד^%#^ו$$*ו ןיצו%ועא
 1 לזייו׳ י@זף״<ומש^ד דןפא א£ *לעצ יווולזאשר יןווכחאיוןנאו י^אזמש

 [ יעיי^אאצתש^דא^דיויו זואווי יויוצ(#^ש י^ז%מ^ו$$
 ׳^ומש ימאו ד^ו&א&^מןי&מ

 *־3^.5י^ן^׳די^נ^^ם^^^י^מש ז^כוי• ?ר9*׳©ה *יוקי^פ^
 . ם?דנ?^ר^6^{5י׳^ן^^ן<ד^רן^״ ^ד^יזהי *^י5?£ילן*5^״^

 ^<רמ1<ז^/ו^ ןזצ^שעל^נ ^י^ד ^יד^ווריד ןז^ו
 ^ ►-"-י־• ׳. י1ו• שח ז־'*־׳*׳טייי*ו^ייי ד-^י^יכ ז־^ג&׳י! 0טגי*י%יג׳ו<)סעמזי^־יג׳חו^ייייחו ?יי ^ג^ייצ׳זוו



 ־ד-ס״יהי * וי־יזיץ׳ו * י'!ל![<י^־יז4מ*1ע נג*יןיד דיעמ עמזע׳ו ־ד-י-כמי&ז סירו ■1 וגיייפיעמ! \ המומ

 'ןמעבטצןע י!י,לש* !ט^מ^יאזמועעדןןיו 'ק#1 קיטכש?
 ש?^35|מ1'׳ ןמפצדאטנש לןי^^שדאןן&^^זי^ומעער&ו י ן

 יי'1 ״>
 ד^ייו^מימ/ולוד^ו ^^^;^עג^^ממ^ביךגו י■ ׳
 ש׳ו< ם^מ 6וועויצזו ה^יזגלמ^דמשיו יי ויצת^ו^ יהוגעו שיל ^לו&י *}

 ׳י ב -״*♦ \ /י—" ^ ~ 4. — ׳ ~~4 4 י זיח

 דשמי^ו^אידמי^יוע ?דיאשו י• סי^יאושחנ אמאגח זיעיי רמאיו, י
 א^מ&רפט

 ףןימימ ול?מ י!ווד9וו ׳׳^,ע!?1ומ3שמ ו$!ד^^ומ!25
 ם^גידכדאלאופש ימ%י ו^ל^זו זו*פ)יצ^ אונע^יצמ טרו אמנ>וגצ

.. .'., 

 אמזן$י1ו$י הילשאמ

 ז 7י/>^ויו ח>יוכ7(מדח^מןג;י׳ זיז?>׳ס>׳ 7׳7מ!׳ ן,חע7 *׳{:"■׳׳< ׳1
 הגי^לי־צג אמלדל)רי^ו)!נשח%ז

 ־?4??<ו (^פ^הי^^^דז/זשףאו-יס^םי^כ^^ו^דדד^ *
 .׳,_4 . ו % . 4< <-ז " ־_ג " . 1 . 4♦♦ ,-,^^*,1/ י- — ..״׳.*-

 !ווהוזוי*

 מי1
7)11 

 ארסוו רניו&׳או אגימיר אכש^נקר ךיפנסי^ ןיעל רמאא?ה5ן?
 *בגיע^" די\ועמ *יןריי •לייבלוען<־*דעימייגו^י־־מ־עיימ׳■ ןו־יירץ וזיבדחו-׳־יפיךונממ^ץידסזעמיד־לננדי ןייזי•



 חע י7עמיןין \ק^ול ■ד-עמיק\ \*<.ודמז1מ ׳• וג>>**צ>*י מ1*ץ*ע* * ש״*עה סח* דיעוי״גח <**>> לי׳דזי 'י!יז<!י ז־יגדפ גמעי ^,.י)•ד־~^,מן סחב

 ץלפדמייליפי^ר״שיד ז^םו^ו^י^(ידשכו ןמו׳ !שגו* <על ךיו1א
 ןא^קמנו *§ו>

 ך9ץ^יי^^§5^י^ןי<^א^י^זא^ם%

 גאעיחשמ ןנצ׳״רויא&^יןי&דזאש ד^זו אין^ןפמיואדןןצ^1^
 יי*•^ 4 (ז§1!^ {^^^'6*147^ ן4לער!י שג> ישנא ימוימוי $׳

 ז ןי
 ך ז^^׳י^/^יי ^#^8^
 1 י! י^ימשיסי^^^יחא*,^ז^י^^^?רגמ^,(^5(0ל^'*^7(ן1{ך^*1מ15^

 6'* ^*^ףחאע^ן$יו,ה^^%ז41ץן^י!^ד"ה^*^
 ^׳־*ע׳העי׳דיו (<עד(< םוח^צזמעו'ה^1(וז־
 אמעלי> * {ישו^ל&ו 1רי^־י׳צע>ץדכ\ו)^ל}6^ד1אוע^

 מן^י1י׳1(ואןןצןג51ןי5גו
 שצאז ן*פץ !ואמגד^ישי עצוביו ןןלצמו יי <?לא סי8מש וליזוי

 ?3 ש^י/^ןח^^כ&יזיגהםיצן^ו^כאיו׳.ן*ןח^ !יוי&י׳
 ם|? ׳יו1ימ^ףן©יי ״־־׳ ״ 1 '׳

 /ן "ד •¥'1

 1 ?יצכ

 ו
 ע1גצ

 י*יי^8#0'68ז
 תממיימ:

 מיו

 3׳״־׳

 '־•־־ ׳י ״׳ז״ י"ז '״״י ל״־• ״ ־־״י״^״י .״1״.-־*,* ,״*,,., ־ד



 ו^יו ור^נלויג ווהו וימזי 0רשדעןממוי וורמו <<ןפ*
 47ן?י'*מ^ יפאה! ימ^ומ^אסע!} רמ&יא&סןיח^?׳ךןו

 2^£נ^י

 ^!?יו^לגה (=׳^.ל% ו^?־ף_יז^ו^ד&י ן^ומ׳*^ ן<^אדי¥עו לגהי־א *
 ח^ן״1 !דוהי י^ל סי3ד(ע6גי(־6וץ םו^וחב?יו ר^לגביחוהי גנ!§ל רזאו^ןדן^ פ^י "

 ף£8$?ו|<9 6?
 1■ל# ןיידזיו 1ןי (לןישץיןי5מןמ.? זסי5צואיממ^ (ידזאון׳ניין$ו
 ןיא3?.^י^לו<ד{יוממ!ו^1 יאמ^^*18י148. -

 ץז&ש הוי^ז^י^^לם^לן^׳מ^י^^ל׳ייי *"

 אן׳>וי דע י*ו#ג קמ^;יפ%א!מו זזצמע ??גאה עעימיצפותר^ 14־
 ׳^חקד.ימרומחו_גי^ 1ל דוש^דא וחישמ^בו זי|חי ^,!?!^?נה״ן*^
 .1 31ממ ג^ל2ן?נ^?מ!@ו!ן *!*סיי^

 ר׳מזעודעק{>7וזמח*עממק1 זע/ו^^ מ7 תממו׳ חמיממ מ׳־מ !:מ^!','^׳
 פ לד*1ק ^הד^מ^וס^^י

 ע*יל אאמיפ ד*}י6י 'ן$ ^מ<ז׳׳ יע ד!?אף?5יא*ג יריפ ס^אמנ
 ׳ידיחהו^^ייפ^^ו^יי!<^^יזויח,ומ6

 י—<.. "־ד ׳• ל־י^י ןגצפ ןיח ימג״חו ןיגגי יגצ גיח)גז־דגאד יוכיזלו :>־מי״*י י>צגיח עיןיועע יגצ גיחו -ד״־־ד-ניפימו *־< יעצגיחז



 טע

1 
 ןרזכגד^
 ו|^ו !ר8ן>ן ■י וכלמיו מ?לממ ןזצ^^יי ן

 ־ £ זם53ר^י^ן ה^חזעע^רש^ 4כ3דא ?ךןכ^/<ו
 'זי ־טעוןזכמג>^?11^15^''וייןי(צמג>וי5ז)ד<ו גיוז©*ן8לו'
 '" ה1זיי!ילעיו ^א^לו^^י_ם^5ןש׳*גדו&פיןי^יאצא

 תץי ^ממ^יש^ה^ו ס^^איצ^ו ץי1^לכ>ע יכ לנאנח״ימןזד
 וע^(§^%ו^ו^וו?יןיי1^ןוייר[^;ינעו<.יימי^1ו

 , והלמגו ועצגד %ד^נ אנביזיש ןעכו ו^ומענדיו $יע׳57י (יגז^גו עייז

 *־ ^ו^ליוף^ן^מייו*דו(יהרוזיסמןוצמ&יד^%^ןןלי?4ד
 ^,!יד|51י*יי!י%ר|ימי י$£9 $'דיי1^ף|נ5^ו^18!?^^>*^
 מ ילזז)י^מ^ו^^יג^ו^שו^י^ן^ז'מ5ע^

 ם]ירחגר^ןפזי !יגה הן!ען ייןו^ל&ןו^יזן9%ףו^ניו$ל)ג ןי$~

 1 43ןוי^^יזיו יז^.5^זדל35^דו ?^ן?צ

 | י ־י ׳י
 -*^*?)ס,** זיז<)3טה1הכימ ^>י ׳גיגי^וז^נ׳מו }עעד <ייי1מי .־יידזץ( ^\11^^8כגת)>ץי^י^ץיילי *-.נאיזי1 כ" 1 וזייי׳וד
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 ^דזילכגתידעו&מנ/קזי ל1ח*ף "חח*׳ /"ע ׳*׳ממ׳ו חצ !*6*0ו ׳חחש׳7ע^ערטשמ

 . יי^ה ר^מ% שןנש^רי^׳&ו1 יוימיזי׳ןיעמשי *למי^־־
 * ^רשיידצז$ל*?דואע'יחאפ^גוקעעיום^מ^ךש׳£׳1£ג*נגו

 יו^ש^פכ׳^־רו&י יינעמ/קאו ין^ש^צגיטד&פ^י^מש "/ימ ד5ימ% דע©וע
 סי^^דו^סימז?*ו8?$ ם^ועילפויי^לג^^ש רלסוזמע ומפפצזיז

 , 4 ^׳• *^ (?י : ׳ ךי• ^.ר -~ / * ״ ׳• ך ״ / , , , |", ן^.. . . .
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 י1

 ידש סעעחיי ץעז!מ*ו י־י־!י*>*יייי > יללעז+י - ספ^כדאפשגדייד יעןי *יש;{״! ©ש*> ** ■; ןמד ^ן£ן^

 '19^י ^ד^יי^י $3<פל!ימ? ז?הו $עה?$$??$7§? י!י*1׳׳^
 י^ל'ל״?ן8^ידי^|יפ1ו #^א^^ןז^ןץ)יודישגןווהו ־
 %? ו^!וץ£נפ^ךפ%# דו^מ^המ^ולכשרמו^ר׳׳ !יי^ד8מ
 א^יממ יי&׳מי 1895190$?$0^$ ם%ג^^יזיו^>דזאו י

 ^(^^^,^ר&מישמפ^וון^אי^ש^ו^קזיל' י
 מנ^י*יןגנ©ת*יד88^ '?$3ג׳פ י׳ה^^^תחזו^ו^מה1 ^4/

 . ׳■ו^מיקי^מע^ימאו~ 1 "
 4לא!ד!*ז4 ׳

4-/, 



 ןמי
0 

■■ •. 

 1ייח וי

 ׳1 — ׳. סיזיז״ו םא! ל—עיו/ק״י זעיי״מז*^?י^״מ*י ״'~ינין,א סיכ וזי־ייכ׳עה ~ז־0י9ימו ם״ן< ***>_£ עו%3י)וי/.*,, {

 *ז

 *פ

 ימויו

 •גיג3

_, 1• 
 (^6״^ ו!ג? ן^^יודי^? ^^^י^אז'יו^מ'.

 ! ^^ויאפןומ^^^ש '^א^^ויהיצ^מיוו^ווי&^ן
 ץ• י|ןיאו^^^^׳ושמו^^!׳מ@^ימ1ף1^^3ן^^ ה**ן5ן#^^לן

 ץדעצ!^ו^וו^ב^י ל^ו_פויזי י.ליו_ 'ש&גמ/^
 ׳יי9!י ו^זי^יו ^^יןו5^ימ?3!^י^,^ו^^
 גי&^^ד^עעון^זיעי־^דישמ אזפ^מ^דז^ ד^ן׳^מד1► ,^׳אואןמו* 5?ז5יז
 ?יח^^גה הצזןיבלשו^אשו׳׳ יו(ד $ י^ופ־^יו יפיד ויתכעמי דיןוש^

 4, יפי^עי^^זממרייש^הז^וע^כוזפ׳ע ד^^^ךןו^4מנג*יש׳א(ימילה
 ׳־ ^,^^^!'^^^^^ולוי^יעיאמ^ולויר^שזדןד^ד^וומשאג^נ

 קעצו

,1 

 ודפ

 אשכ^ע^ן/יכוזיירופוייו .'׳׳מיעצג'
 '• י־דגיג*# צ3צ\יזייצ־״מ8>ו^צוזי1ע וצב !•הד ן׳מנג׳*׳ דסדי ו^אן\חפוצ*לי>> •־־—ט>ג•?) 0וע>.<״צ׳> ומבציד♦ ?ע?



1 

 ^7 י|ואא6צאןל>'1^יסאאפן%(^ג4לטןנ$
 ......ישכ^רמ&וניצע&וא^ימ©

 ךמע ^;ו^׳^׳יגעזאך^^דלעןוי^׳טגחיד^ן^׳יך^לכךמע !
 •וגל&ז םי&נאהדא םידצע !ג^זינוומיגוהי^ו \'4ן^* {

 'וו^הכ6ו<'[וךד ידויצו (*,׳'ונגמהןיר^עוינחנאאד ןזצ1?וירפאו >םן5ל8 *
 ^5םאי׳מךי^^עגו^;נ^חתינ^עום?^ו^ז^עו1^ונ% ■"

 ^א^ן^פ^מ^י^צםוקצו [?^־■?ל יט^תבד ^ וכידוא^ןויר&י׳י 4
 ן״15 סאג '
 מיזמ?■וידמואחאו$?י^ואג^ץמדפטייאןל&נזאנ%ץיפןוי&יי ^

 ^ו^ר^פ^חזז/ימפי^יטייצעוומם^פור^דם^^^^ ^"5
 י*<,=1ד'(ד!* ^*^זן^ז48מד^8^^6ד©ס^ןז5^^ן^?דמ0ר(^ז'ם^
 ו§צ$!זן#ף ׳©^?צןמסי^8ן*!י ן9יו^8טויה אזידוח קןיקפג

 הפיז^^יו׳ן^^״^^יעצאו^^י^^^זיו^סנ^מפ
 #פוירממאמג,תפ?י: ׳והסודמאו

 " ׳* **> '* '\*>**\ י^יד י י*^ך-י^ו^ יץזגיי״ו/וייי׳ז^ ו '>יעי ויו0>*וי#*'ז ׳ יי>יי 1

 ?^פ^עי/<עך^ו%^כון^^ר^^1^^די^ו_ יי *
 ^רצגץרהעצ הציזיד׳ומו^אוומי ו^^א^צ^יי^ימנ(:

 !^טףז^ןן^ ך1ווןק$ו$ך)וי ?יפן^ויוךהןויו^פייוצ?^
 !חויהו־ ך^^זא^בח^אציטי&האא^לצצו ן^6ו^ו8*סמע^

 .י— 4 ךנ>4יפ ץ1ן*ייך*פיע עגה ג ךפפ1פ * לעמ *י1חז<מ0פו^/*^*ימשז *י#3>4* י*־רגמ*מ* >^וי^ סיכו





 ך,*:לע|!׳0ע4י*ימל8׳ ־ז־ע^ישו > 1**י *־ *ץעיי ד>במ**עיז^זי>יי •פ ^ *ייא]!, 6* ;, *,*8*

 ימו^^סעמשאלמרג־זיוממזע ^'*י^^וי^^י^5וע*ו\8^הןי(ד!עיצ?ומא 5"י" '*
 1 141 * 1 ׳ "*" \ * *,״ ׳ *4׳ /א* 1 ״ 4" **־ * ^ 11

 אש^שן^^^ייי^א/^זעש^טד^^א&^י^ ? *" ^ ,.?.ד. ^71^,1! 1 . ■_.-־1 — א -*- ^ — ? ח
 ע^ע^יןכ}<י11נעןו)9ש^^מן_י י(וונש)<^הימ^>י^גי(ו(<ז
 נילויוו ם^ףע!ו שמי %$$ץר$£ושי^דרזראדפד^הן^וא
 %״י ו^מגט^ר&^לא&עתי ן^יזל^זו^*ו8מא68>מא%6

 -"ואו ץר^ון!,י^^ע^ילנאיו.׳׳ אהע י^ר8ל<ו ןיראמוי אלנ$־ .
 מנמיי(^ד^)י}ונל לנאץ הזזי 12^1 ו^עמזחןנניי?^ לע ור^כאנ 1

 ^^^?^ם^ייי^^יייייהם^זצי^!1 *שז*^^א{דזד^זו#%די^#^
 4 /2׳ . — ^   ._ •׳ # * - ../ ^ ״ . . .♦׳ .4-ד- ^ ״>?״ /. ד- * .

 י*1

 ^דע

 לואי^יגמנו
 ן י ** י*וי; #י£^" ^ '^""ל'.י ׳^י -2־ י״ י י ןל״ י י7ץ5-י׳7-

 מ&ו&של&אי
 י^ויזן^חמ^ץ^ממויןוי^י־6^ ן

 . .. . .ומלזבירקןוהזדק־^יו1<מוסור^וא
 !וירו^ימ)ממ^יביל&ו^^י^^יקןובו^ז^ן^וזפה
 יי (יזה^ד זיבזמ^יט^דידאור ןהא !ךוה^ל ן־עזמיייאו? ן^ג:- ן^רושמנו ז^ליד^ הי*ייצ
 ר^ו_' " ,׳ץיןיאל^ילכמ^ירז&ח^י^^צדמ^משועבו

 ׳\ 1
 ׳* לצ*לצ* 05"1*ע נ#ד ויצל >0^ו 0ל4ז♦ ©נזי*ילפ*)*י ונע ?עי^עג ,זיעפינלי *סמ^ג״^גצא)'״־־״* ?ג* וד^דומ^י יחי *>* ז^*דגזי>ו



 גפ ׳* •זיץע>1 ד־יי־־יעזצמו *דיליכו ד-—סגעימל ג יזי^ךיכ \ ת ^ג>כי>י>ץ ןי^. 'ץ ^ויאסעז״יזמלכיעיס^ יגג זרפ עטיי *דוע^1<
 1 ',ועהפראו

 :י׳

 ,אימ.ד1וימ־ש

 י ^פפ^ז^זו ו^ד^ז*? אז^זאמז5זד5י^י*ב^ *^^8
 ^'אוןיד&ט^רגמ/^ן

 - - 1 * -1 ־ ^■ !1
 ^אידינ

 1^60מאער^ייס^1^זהגיו<1עסהז^והן^ן^ידוועידו 5עה
 ^^(ו}י״חטץיד^ן1'־ה(<כזח!וז1ו(<*§וןז0ו'ןעזזואל^*שי^

 ג י יי^., 4

 *יא1*םייןל 1
 '״. !!~ייי > -י <;'.'ג1י׳',.״יי ׳׳

 יהיגייאזזדא'
 לאויאא

 ,ז~ ,,,.., ״_ ,,,-.פס^%י?^המנמ3ןןפיף.
 א!^ו^י(וא^י1פייגן^^י(וו^?#ן^^^■-

 י^י^^א^ימא*! .׳.״<-

 ,בואכיצןפדעו^ייאער&און^וי^ידעבן^וי^
 י ־_י1■ דופו%ו*8ו^>*

 (,מגו^מאשד^י׳^

 . ^^ופד^ל^! יפ&^ב״ווופאאהאמגדדשיז
 ־1 ^מייאף׳ס1י[״דבו? *ו^8>* ןיידפידואוע •^ד׳^^ן^הו^יפףי?גיזי5ו

 ^0*95**גי
 י*| ׳)״> •■ ־■־ ^*הי׳לזא^לאאע רמאוי תמא^ויתא םנ2ה ודפיו (זזמפוףי

 'ינד דיי
 ד*** *

 ׳לי^ז- ׳יייך׳!"'׳־׳• 0'3׳^י״ 0,״־■״*יחי ל־יימבדח ־יייא־ע ןנמנ׳דצכ-״ך***.*^ג*ד" גסדיי-יזי ״ע



 ־11שי רוזע• ח״־י'",י* י^יי יגפיי 03־ייי1 ספלורו דגעי לכעי ?ילכ ?ילפ ידמ4ףק)\׳* ד״ו וג׳־דלח ךינג ^עי!* מ-\ ן•*)? ן4ז*

 זוישיי*

 סשו

 יי*ד;^ ס^מדחצו י״דמצישחע**צ ה לימיצהז ׳•ע׳ז*11עפ ייד\עע וליע^פ 1ייעיפ ויע^י זי7ע^"י*1דושי *דלויצי

 >״״.,״*,*>,״1״׳׳׳ ;״:״ע

 *י• ׳ '־,3^ר^־יכ •* !יל^ ._ * -

 גא0ליד** ,1^ז
 $ן3? >• י ע** ך ן

 ,(ץ

 ^ ץ ^ זו^<*ס^ -ןל* ׳9* יי • . \



 ר&^ירעו ,דלממהע ־8שו םגדןסמ♦^'^ -608?יו1כן^מ^ו^% הו^י^ה־ק^ד׳*ז
 ־ ^ ,יד^דעוי&ג^

 "לא.

 יפ

 * ד8ו^ז ^ ןממג> ך^>כ>

 ידפע דכימ^אאמ^ חא^ע זגפו^פת^^^

 יךייי*י;״1ייי" "•"יי --""יי ינייכז \\ר*1ץ\*\י /׳וו י*יץ י—י יג^ '^א/מחמו

 יס*>5^ יר^'5^םידווז!^ן^;ו^^^^אהז
 גי 1^הו דו^שרמס!!:׳ גיווד םןמפיי ר&ג אמע^יחיו'יח יכ ן^מע>צה
 " ?<לו ^רזכזא^^^לכזדלעזםפו^פחו י^פהו>היזה ^טימ^עו גגו^ע

 *><למעו^11אוע ז5?דן־*ומין־מ!י וד^ס*^ה^׳^ן13(^;?51עו ^ידחהי5א

 ^?1 *פימ*^1*ב !מיי׳גג״^י׳י^מח ד-־י£>$י*ד בג^/) ',ג״מן״ה * *3מ*יד*דח ןנגא ן4ן 1*י^ין^צ ♦3 4-יכ*3'1^ ג־* סגפילאוי

 .,,;555 ***ומהי"••*? ג1(*%׳יי•׳*.1,״*.*_ה.^,

 הכ1>יכ*<ו1"" '^י ,י
 ■ י 'יי* .־^. 1 . ״*-״* >\) * 0 £ 1 .(״^נלז ^.>ני^
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 ^ומוע

 יעל

 *צ

 \ ׳ ׳ י י י *׳ ו

 *בשסזמ• ■ד׳ע״ישי גד^יר׳נ '- ב&ימש״יזימו• ז1;נ.מ ששוג ש7^נ3\לי!ש ז4 *^~ג״יזיי מיגממ עי גףן .כ

 0 ,רת*>רע /;ת^דעז4 0,7/*ע ק ^ ן ך *</ס ז"#*"

 ג*5*^5^גממ53יג1



 1\׳ויח^רוימי^מו>וזץ׳"ץ׳יי״י^ יי^־־גי";י~•-״־;׳״״״׳״■׳ {£
 *ח5עיפ יג^ח^ומ^ לןאו? י$<ר_ זמ*י*מ*

 ^דז^לוקגב עמ^ר יפ ^ילב^ר^ן חרחידפ^דא

 ן^ו^ד^ז
 '^>%>ן<^ל6

 דמ*ו {*!

 ^..-^ "־-ד|^-5מ'1^ן^ו9^י ? יךע/^ו^ ח^88י$*מ

 ^ 4 ו** *{0 ן '*1י^ יי"יייש^חעמת/ 7מך/מזיר 1^מןעעדןןו1\לולןלש7

 עו6יץ^ד8ד ■^גי^ןגק׳^מיגע^פ© זלציימימח ד?5ו?1־• ן*מ״זירמ*<לר־
 י^יצ&ונ^^פפא^צמ^^^^הוה^יןיךו^ןי^

 ן ק ל^ו^יוד*# עדקו
 יו^דצצ^ומשגןיז• ףוזו^ל^ש

 *" \**2 *$י

 ו ו $0 ד^פ 7(<1מ^ד^^י!*^רזמרידמפ7צר לעפצ^5^דמן^^פפמגג^
 מ !הודי יגפל

 01*011% ןיע /׳**1י1



 *׳ \ומש
 ;י'ח4עו ךפאאישגפ^לו ןפ ־ךצ־רח אישג^גתאו אמכ^ומש רפאו <^>

 4 , , :#מ5?^ 1״״

 ׳1־ י~ מ^%גש%ז^מל3ג ז/יפ

 ^ךילמזןפו־5>!והף. 1
 *ואלץ|יוצםו% ד

 (״'
 -זוידדמ<ירו<הי

 רס#1

 .*י׳
 א)ריאו *"

 •־3^ך3פ^? זי^י^^?^חליאו^ען@ן?ו^< 'ל^דןממו^ימ^! ג
 1ד^שעצשיי םאו^א ןי^י^נש ד&אז׳ '^זיוחלז^ל^ו^קגי

 ח3זגישיל

 ישףןימזי י^דאצ>ינה^ הכ^ל ם^דש ■ 'ר^ו^י־ךאי׳ט 0%ש זד5אז זידי^י^ל{*^

 לו^לא^ו יהונ&ויו ישי^יזי^יזא/יא^נימע ?ו|דל>י(ווול8%'יצז1ד1<ש וי

 \ - *׳יי

 ..-, ,-״-.,- ״,. --ו״ק(^0ד3דמ*וכא.
 ע (^וימ^^יימומ? ו^^^יממי!!1 י3מז*
 זירזדיצ^יהמ ^ומש^ ש ד0אזי 3$?ארי (רוןויןםציעיי ^'עדאי י

 .מצ
31 

 ן1) .4גה^ח ח/ב ז<ן1אןמ לחנ* ךלנפ חן" לע\ג.מ>צל ייעגל״מחגישלצמע 5לגיעו^לזז<ש\^1גצז1מ>כשלחה י^ וי^ד הילמח זס ח)* ^



 י ע>ד ן
44 

 ופ
 ? •• י<ד

 /ן 1 ^ —/יי 3* *

 ׳ *■*.^י רי*■^ ^ ^ ^

 ^ 0ה*>*ימ?י ?ז־
 ^?לכוץד״*יימ^ץ77ג^ל.^י^,43ן^יז4^. *^ ., ^ר#עי>כי *׳,"'י* .

 *,ח^^ערלח•! 0׳^ע^(־?*<נ(^מ/ימ4:/י>לכן<1 0זי-י״'<^מ.
 *3ל 11 היזמי11 ל^ד דלמלע הו סהע׳״עי11*^״ד^?ע^כ י $ ע׳ל ק ק'*עץמ ?1 י״י * |

 ע רימא א1? ^ לכא^ל אג אי ל1זכ-תד1^ *)/4ןיא^ב ימ ך£ג*^:?אוד#י<^*ו4ו ע?-'י,,-זו י



 \עיך? יזעיו^ג ווי1יי" ייי1יע •גויי ־י־יייי׳י׳י ;;עייז<ד *ף\ר\1#ע ך\-ז ׳*3'*"יי-ד־רכ*•* > ל**•,*
 * ן •

 יי./ק׳:!ייי

 ^ףמ^ממ^מ םי? ימי י^יי#* יי^י.'!מ^1 ־ ^
 -*איימ^ י$ ־6 ו^גירמוויו ברגו אפ$ ו<רמוו ןזע!נ ךןיכי&נוי^אש §|
 ־ינפ יכ^^^ד^יך^יש^^י^^י1^^^הירכדףי54

 ץמחי חצש^י^ ׳^ש^יפד3ד'שי/י^יואש 4ושו יטש3ןח !
 ^מעןמי£^יי1ומ ^

 י©מ^י•׳ זו^יפ סיח ול!?מ ליי^ו ׳ן
 אןמ?סמו ז^פימגוי^^י ןרו1תמו !וייפקנמו ו^נכ/וידיח׳כיהצזדל^ש |ן

 'אומצמיהמזכ |נן 1

 דדשו ^88^1 •אימס £|

 ^ו׳מ'רהה(ד(< םייקעסי&ןילפי׳■ ד^^פ^ומ^ויצידןיזוד&ו וסגמכ ן ן
 '*י

 /ירחממ!נ^3!ו^ן<ןיז׳ ?וחדצ^ו^דחו^מ&מ^רו^דע1 ץ^^ו$*ז/י5מ *" .
 61*** יריו" י׳^יייי מ^ןן^ןק^יןסין^ן^ל^ י

 ןצשת^גי[*]ר^לפ
 ,׳הע־חנ םדקש סימןזמועקח ?זירשה דץ8׳מו שיבדןזוה םישןד\שןלןוירשף
 ז•^;זד^^ו הישיד5?!־׳ ש?ונד5^ז{לו .

 ץורו 'יהופ^?וצ%מ!^דזקןמ^ג^נד^חס&ויהו^^נד י?
 ^^אש;ו\זךפם%ש]ווץמו^ומיגח^^.ם^רינן^)ו5!ו, 1
 ^^זוי^יז^ן^^יא^ן^^הימ^ונינ^גיייע^ךלזי

 1•ז4וזו >>וווז.ן1||<<ו,.0־>־1־דת1ו1 111' ! 1*1 ׳< !ך1— ו}>י<י1ו>1^1>>'<*,מ>•• !!*1,11"1111"יז• ״ ^
 י׳ י ^ ׳* ג*למ



 § 1**׳ -׳״ג״-״ג־״־ד־״׳י*״־יי״״4״־׳י•*

 > ?^מ^>הק*ויד>כע*ר •• י^ד^ןי^^^^י^״-נו ^אמ^ידע■
1 

 ןו#^1^* ^5%י^!5?4דם0־• ^ךדיד,\עך< ם^ו^ד(*^ם^1>
 דוושדןי^מ^ה^לפממ^זיכדקן״דהלןו^/^
 וםי1צ^ס52ינ״הו י^^ז*0^ד|מ*' י^מוזיייו^נ
 יי '" ^׳.ט^סמ^סי^^ס^רדו ויויבהו^לצוא

 ינאממסי

\ 
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 $616$ ׳^^ו^ת^כיאמו׳ידיזאדיויוו יי ם^/פוטא ןאן?וןי
 זי^ימ^פבידקו׳םז• םיעפרמ 5ע5יייבדעזיו םב׳יעה יתו^לפזיומגיו^ ם?%י^

 ו1 יויד^ל^! —יי*—

 י ע5ל^'*י *" ■י^""י״פ '^פ1י' '1^•י01* ע *1 ״״ ׳י '4*׳*'׳־>כע9מ סימסזגב י^חיי סיז־סזיכ *צ ןןיז שיא **יי* <י"
 מ*| • דל ׳מ^•*׳־ 'יי- "ימ מ .ז > 'יס^י* *(ז 0<נ> גדו* ר ר כ כ* ' "׳£

 ׳י•׳ 'ד',י; 'יי ' י ' 0כ !' :-.)/ד-'־>ע ? י !♦*?-> 1*^'4״׳ ׳
 ^יג ^ מ^•׳;^ .*#׳ל׳צ• *יאמכ יד״/ל' (׳•'*׳;

 3 ?* <גי '*• * ־",יי״ ץ^9 >יו£ - ^ .!/׳/,׳ '*''"^■■׳^ ן^1ו<£ *ץו *,**/״
 מי?/1׳ ! ז1}^¥•0 ^2 י■ ״ ' כ־.. _> ן1/' '• " 1^4,^,! ל £ן|5

 ׳יי הי*)־• /
 ,ד^סע ך/?ליל .ג /י י '

 י״י^'*-'^;לכו־יי^זא •חז*
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 \ י ;1(11

 !4י 1

 יהקמ *ח*ו ץ7קץר1ע7ו^דקחד ח1^ד?ץ7קד^

 םידהעה םי^^ףודדמ־אד ׳^מןיע^וייכעי ^1

 # דדסדיעה ידז< ןי*ד1ר ^דרפה(<א1)^© ן%> ידמ׳^דז^י1^*!{<1וסח ייעייי

 *־־״ •*ג^מ• יעמ* ^״>י עמב* חנ׳ימלמ <מייז*י*עט^י ־המי^ג״י״ד* '4* מויזטישייטיף^״יי״ * *ייייייי*1
 ׳ן " : .4..,- *\ ' י י״ \, י



 *ו
 ג י ע׳לעייינ "—׳'מי*יי*סוץז*מ ז^וו\וץ־למיינ״ייה *דלפדי־מ מנמה ןאמי י־עיפ^דע״צ י*-■**.*,;
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 ף ?׳י !די
1/11 

 ו^קדו<מרמ^ודודנכ)^דמגדף^אי^גםע '" $ןעטד
 ^ושי^'יון^זלץ^י^על^א^^ןע^/<נע^

 *9* ^?וזיעיודי^ש המ 6ווד ריכאיו!אגרת^ינומ^ "־םע יזזומ^דילנ
 ר^נ^נ$יו'^ד)5^(<זה םנתפמהןש^תידצע/זמדא ל@אז ;אה
 יזדוסאוץוןן׳אוהךןיוכרגייייכעהו!■ *
 <#ו05אמ!|יפ אמע¥וכן^ו י ןיד6 ןזפגזיפפ דמאו׳ן

 א*

 יי*

 ^?יארנמפ^ע 5>4לזזל ז^ה ציועל״גז^)^^^ $ <1ו4י(<ל#
 ׳ ןי#5ן^מ^^^ת ר8?<ז'ויר^מג המ^למשיאאיייו

 זי

 ווד למאז• רף^הש אומוצו1ז!גיאו
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 חמ יזרח? י 50 7ןמ־ו >י?7?זו ז^ו^1)צע ^511^ ידא^וא

 ו%יי4זזןדמ^1 י אמייןי עיראמ)ירדה די3ו ירא ןוודב* יאצ
 ׳• י־לע יימדמןי•)ץלללו וללמד עי*ג׳כ!י מל סז&ני ןל• ךמסל מ״זלו גימל^ ^ ממליז־ל יימ •יל־גיימל^ע * 0חוללל

 ך^-ח / ס ז׳ז״^נ 7 לע ^ ז*(7 י׳יסג/־4 0הלני ך',^׳ £ -ןל7י*ז>^
 ז#9ח 1*111 וי ׳4"(•*1נ "*בללו•• דר^״י.^^ר4 ידל14>*<י.-,. <0*7• **'
 י _ ,. !• $ $ *• ?/?.-•?.י ,ד4■ "$ג</ ׳•*׳£ .* * ע ^...י
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 1$יי
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 ■י ־־־*יי
 ה

 ]י.\** ^ "י*, ."־י• ?י *""ג""־ •י"׳•4 ־־ ""1"ז* ז""" ־*־״״״ ״י ,,׳.״׳י•!

 "•*1וק יויד ץ^ה?1י ^/ט?!מו^

 י^^^^יהו^^^ו^ד^וייחןמו.
 ;׳ז^ז&יושהיג^

 1?׳;
 נ*

***> 

 *—׳•3־ע ידיגמו י>-ינ*>

 ומ^/יי לזיז*?׳*•
 י^ע)^יג*>״י.3*י ^*׳>נד^ ג>״)*נג־יק•) ךל•)עייג^פלס^ •צ הי*,)סב^ל׳^ןדלל •ד־עייי*׳)יי עיץ׳>

 . - ןימז״ זג י *>*3 >״ *י ח*ן ,<• ס־ן/חזיי י ז* ל3 ן* זי ־ז ע ו•. 0*״ד ," /־,ו&חדז׳י 1ימ ה׳*". ,י
 {,־׳*א^׳י^י ׳'/־*' *ןי גיא׳ין♦• 3** *.ן1• *לק ?1״יי*׳ 0.-.8*• •••**•***־*.■**דש* •יי יד*>*לי"' ״/

 ס/י* יויו,1ונ *?ית*" ר,יז ז*'י*1י<.קס(׳^ י4 •־׳׳9 סייג י ^ ג'^'״י ״־5*י׳^? םוי^יי^דוימת ר5ןי^ ^זל) כ'גי ('נ■^"1 ^ , ן

 יי־• ;:יייי/גל י\>י יל ־ "־׳•ימ "י" "לי ללמ#, !,,. -,(7ל י,ז יןע״ -■ ־ **׳י" י׳״י
 !זי׳"* י"""''"" '" (י״״ל(*יא**״<״יי׳ן8 £'י• ?י *,יי !״יי ־ ל ; ז*י5? **•{יל־״'ייוג

 י:' 1 4 : ' ז' .י •'־׳׳ י' ״*^•יי 41.•ו •4־*0< <.13 !*דו !.!>/* •;ל *4^׳



 .♦יי״. ״״״ - ״ ״ ־״ י•!־* *,*,״ י 4־״,,^

 /ץ/וי׳2 י׳זיי) ^עמח׳/י׳^יכרי י יזיןרע7ע/ו׳ /מקק-לפל^^ו לצו >יי
 ^י^דע^^ן^^ץ^ן<ין^דיז^ה^יש%1אש^ £

 7^7י^י1£׳^זמ1וויוש5צנ(^והי וגויארייולןמעפ וז־יצזיז
 משוהח^יץ היש&כ ן^והי^^דודיו^פנכ^א^ ?/יגוליל ?

 הי^ו^^ז^אממוי^ד^הי^ד׳.ו^מ/ימ5ר^^פ^לו(<רפהם־קכ "
 ל#*ו ׳•וש^^ו<ומה83]ויד5לול1^הי^_; ^*ת!מו#מ 1
 דלען9?י^ד1< י/?1!יץ ז^פ^״׳מ !ייז^צ'!עץויריוצה^ *־ח*זו ן^וגו.*י^ ו *
 ח%ו י■ 1ד$ןךדעו זגישללעו וביל*^ וייומו ידז4ל והנביו ו%רשא ' *

 -* ׳•-־־---^ן$י<^ןויקעולי <מ"יז

 לוו^יזיהד׳^דעו

 י*(^ י<דכוג^'למשו־קמ6י ז^גד!ן<ש!ו^ז^על *#אמ£5 1
 ף$מי#ז_ ^#ילבעי;י]צ^ו^סי-ניעצד11שי ,
 דוי^י^ ,ך"

 ןילשימש חוהו:םישל@5ו הלמ^^ג^ה^יווישמ^^חפלז '־ 1

 חממדץףיאמ*

 ׳־־־׳׳ ו״־דיגבחו ו?י*לול ו-זץ!3 *דיעיי^^מיגגיכע *ש>גא1*ע זימח1מ#י יל־־יכ^מ)



 יפקמ
 ־ "ייםן^1^§מךןדגקיזך^ךו5^ד5^/ייגסחתוזדי1י8>דט>ז

 ,ם 'וו'! ו^האו אלממ !עימבאו ףאצ ^^ר&^פדמגוי^"
 דו^פעמו יקןנזמודני*!וו(^
 ^קיזא^דןא^ריד אוה דו>4 סדק ןע^דזן<ש^ר*דו יי יס

 גיה

? 

 _ •י *11'־ 4 * ^ *׳ ״׳ יץ8**יחעי״יי ׳*י י • ! ע״יי י;חו7!ע
 " י עיי^־ימימו חד6ג ה9י1דרע^^ל דיזד !דידןריז ׳•ימנע הוזיי^דיהו^מ ןצידל

 1 ^חד!%מן^והוד(^^ין^מ^־^לפ^^א,ךח?50י)א^/^ף
 % •^!/*נזץאוקדנ? •וו5^5|^?מו^ז,,^ר^?ר^'• ^דיץ?(ו

 ד$זד, ^ןי^יב^%ץכנאו^יד^ק1ורה^%^%

 *ו>

 רןג$ו :יןי/שח7עדאוע*דהמת*ו ה!צ ידי ץ״מ יחגח ן^ל רמ^ו^ש׳ד ו^ד

 %!5מ53^יו^י|#!(?ו^ו^ת^^5מןו8()(^ן§^מ>(ן^

 תלחסמיו'זר?ממ3יו1|ו}< איהו וזאי^אש^נכיומו (<צהעי)< *ונפו ןידמ
 1 ־ ^^׳וע^י51גךשי1דו%>ו1גי5 יו^א^שהג^דבימצהו^יו1 *א7

 % ^1 *-**^22**1י'#יעסא ,*׳יסימסרזיגעע^ו)ידסלגפ^י^זי^^£כגןיזאמו



 ^>0\ ׳# 0*ימ"* ך**#)^*^*) דזרג*י*>> *ך,*** 1ןן^

 דן?^זי יהמזמאממנ ר&כו^^י ון״1(וו ףו^אמזיצ^צימ

 :!^הצ^אשכוךומולרי^ל^נון^ךכדיי׳מוי^י&י^ \
 היד?1^^]נמ$גדן^ ׳ל?ע^31יו. • 1

 ייב&יב יד9פ אנ!<וא^1פ^^?וציכשצ^^ימי^ו^

 יה^!*י#.עמ$ ו$מן$לו ^קגמיד^דוירועף יי$1 *
 ומ%^71^6י5^ןףז^ל ^ויד *דד%

 "^דרף.ו^יוועי?( םדדאמ^בימ^ד?©

 שמ^לז^ש ה^כהיי ^בויגחז^^^יךזנוס^ו ןו^דדע^יי
 י ־יי ־ ־ —יי ׳.^יןמ^א5

 לומשמחויייוןיו^ה^ 1,

 יפס

 גצ

 .ל״יע

 דז<5)ר ןע^בד^פ דו1ליגצ הוטי*;1ש ד^למ ©יאלמלו $לד סילל*!#* ^ץ?{<ף ה>פז*לח ,^יקו 4,*לןי ץ<1ו תל>פ ןט** ?י



 6״

 ׳״'־לו^ןככמ^^משימ?1 ,•(יגו^להיממינ^גאעייו!^ ^
 " י :

 י דידד^ ^דגייד&קשל 'הגי^דצ שע׳ו הירצ^יצוי

 ו ו^דזממיוימעו ^'^וג^י^^^״^ייי^^מייי!ףגףי•!^
 מ8$זא£$צ%י^י%ןמו<א'ייי^ג^ר^^ןיון^ •
 א£א •ןלזכק^ל

 * %עןמן י5^^גךכ5!< ׳לאו םול> 5י!< ר^י,\יד4פ יכאי^ ממעו
 ^ד^!<^ו^}^^^)^סםו|^^)מ<8וי^י^הזוו

 !6ויז?.י^1י ׳י4> יוחמאמ יז(ר)<.ו אפאוכ^מןלתןימלמפ

 יימ*'*"

 ־מ ויסטחיווד
 -^יל&^^^גיאותא^לז ^ידחז^ןואתש^זו§ל^ןייפ

 ^^׳^ויסאזזו^יח^מא^עיי |^יי%גוי*<^ןפ^יוי.68דל6ן
 ^כויי (*^!''ד״גכ^רי סז<>י{י.וזו ם^יידו^ש שמיקו^כי^ -©י#^<ש

 " ל^ע^^א^והיאצ?ו_%הםיר^כ/יאן^פ^לרמייו^

 'יאז^^ו3^ן^זן^<י}דן^דו^ ^ד911^ ו^ז^ו^/^^יןיין׳ג^עי?״ ראי^ו

 ^%^דדי^וי^אצ^^5>'^י1נו^ר^מ^#|הן@
 ''יו^זויה? ח$זי!יויי!ו#וןי קוכפאהה&גםאחמי^בא^ יאת1#פב

 ?־"־־־׳■ ך\>ניי עע1נ "ז&רג׳יי ->*>ז>ץ> ףק>*ו *?^ןיממי ף*׳^>1י4י דימח^ייצל י?—יכעפ-מ/^י* ? ןי׳מיי



 ןייגיי״זי ךי*י״ייי״*ץ " ■י״י״י יי״יגגנ״ח 433 ד#ע3־ש״ו ץ3זיניד

 ,ןיו> ^ 1 )יי^ז^!*>י' ׳י^ ״׳<1״.*(״>״׳ י*^ף60.י1 י <י.4*'1י3י׳י'׳?•׳״<>*,! ׳>׳׳-׳

 ו^1_
 ^ י ^ ־^־ י ז ■ ־* -. ״׳״־ — * ן ׳#י ־־ 4 ^ 3 ^ ^ ^ |40י/ • ׳^־ 9 ־^ ן ■י^ ־ידעומו

 רמאי דוד5וא?יה>דו טי^?מץות^מ!<ש ן$£מו<והע%ט ■הרמאי •41
 ר^י#^א*6^^ואשו^ו 'י^ימה^^צ^עה

 ^מח8ם^5ה5ןמל1 םמ&פה^ג ה%ק^ן^ל^מה>1ו>וןל״£מ<
 (^סידו<דלכורי6־^%יאעימ% ^רו ןא^(גן׳אן>ו}<ה■.ויקשאדמ ט^ע5 רי5כו {

 'ייו^א״י י

 "!יי היל'יו|רו (ןת&הל^זמשמולן^ כ?!חשאו ןלדע דויוו1 §)£ ו5שף 1״־י*
 ^רס/^ד ד1ן<ו^ד ךגיו ,*ןעפ^תיגכפ ז^ינרירי^שו ^יה׳^ןר^לז(^׳ ץד^ל 'ד^>יד: ?
 !״גיע6 הגפלאמ&נ דיוד אה רפר^ייהשדזוזמ© דמדג/ויונב דוד .

 ן^ז1לנ0 לע* יז לגל)^בר **גיל גי1פ 4 ץי* ♦144 וד יש*צץו *ןוי ז*צד 0עז4*ל )ת!ביז]צ***ץעדו ספמ״ו *פשרגנ*ט)
 ׳* ]'וצ *♦*ל*י סויעיו^ץל^

* 
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 י1י8
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 ז יי אוציוי.רמאולויועו ורספח !*צדווכוג־שןימאו #ז*ול־*והף&ל^׳י הןמ3
 -0גוי^זימ1ה95בת^ם^ ^1'1<1דמדב1^מיכנ/<1ו רמזו יאויזזה^

 ^^חבממו^זימי^ןאו ? קקזיאולכ ח^וה^י^דע^שז ויבלכל
 לפיול&מו? 1$י*!זדםג מכנמוי^ב ויגזיסג ט$$יו!ו51@0ז ($$#$7

 ^ זןיייז^י וי יץ ^ י ׳ ך**** יי^ך|^^ ^ | ^ " " " ידי ^ ן% ♦ ״י•׳^

 יגאל1כ יצו^ו אצ/וי^ו^ג#ס^ר^
 ־ > ^שצידא די^י
 ^ ׳^^!^ך^ןיי^^ד^מעממ^ז^^^ןןייין?,!?!*!
 *" י^י ימימ?■#? סגעפ וו<עי סגמפ ו^דעעי ^דאהמויכ/י $ הא היי ד8*ו־

 ^;'ו^%^ע^ינ^יןי(<.^ן^אא^תפגוייצמ(*3ו*יה5ן,1ו^
 ע* ג—י <—* •. . . נ—ד 1 . _ * !-ד־•?*. .. ו״ר.!* .... \ *  1•^^! י^

 לגוי'גזץ4*£4>. /£ *יגהץימי־עלע:ע/1 י>0מן 1•יייע#"*! וןג״כפ?י׳" <ב*צ/•^ף**ןלמ*ינפליצו־יה׳גנ^>פימיכיו*גצך״ינררנכ ;כצ>צ י



 !ומ8>

 *ייו

 ^ ד5ממ ךשענ איעי אמ דו4מאנוה> י&או ׳׳ ^
 י3גוצן ל5? ו2ת^ירגןר ןןמוחי^^ייז ללפ$ן

 אחן/יכו^ ד¥ד ,ד^׳׳^י^דז&ה^ןרץ^"^'י>¥לת^ו\31י^ו^*3^
 ^ח&רימ&או נ^^%של($ל)מ64> לו^א^^יו^א^

 וימו

 וי^רמדי
 ^ו*יכ^פדןנציךץע

 "^•דודפ^יו *י"
 עזי

$01$ 
 §יעציו^צמ<ב^ה!

 — ׳־ .׳ י״ ׳ן ,, ן"-, ״ '^•^ ׳ /[/^!| 1

 ל$ך םליועבוט רן&ילצסא׳• א>ליע¥$ל ןמ? ?י^יה אפוי אישד|ית&כנ
 ^5^ל^ב6ד^ץ^^ו>^ ה^דה #?ירחי *!רחסאו
 ל^!5ע1דע ^עו יי ו־^נמ /^מועפארי^ יד^עד זוגד^חיף&ת^ ס/^
 5ןי^ועי זל״מעמגיפ

 יינגי^זמלו<^ךוב)<מזמתו<ע^טקן<צול יצ^טאוך^
 ^ט?מה^הל^^על(<^^פ^ן4ל^ח^סירן?א*ו 1
 >**□ ייג-"*"^^^-ד^'ד4 "־*'"('־ 1. 'יז 1;

1 
 *ז
**> 

 ו זא ׳לי^ דזו ר!*!'!ו8מ ךפאלנעיןיפ זא 4י ליג> ■מ "
 ,ז5מן^ויהא^י1י,יי^?1 י *
 מוילי זןי|נוא>ל(יאד |מ^א(ויאדוד?גרנל?רמאו' !ילשהםהינש ואיןיו היוועה "יי

 ?־ ימד|ו^ייא1עי^>אאלו *דז^עומ^רו /זימ^לז&חידחמממפ ן5א
 ־מי.ימ
 יהא,

 י -" ^-יי^^ו^י ח י ׳*^ 'ז*יוו י&יי ץ7ע^עזיהו חחח?7/ומןק!7ד ז/ז

 י~£15זי£ ^ן^צןלידצף^&יודצן ן^גו'זיי7 ח^די^^כ׳^ד^וך?^'
 זליה יל>*יי ך^לוודייחיו ם^^ל^לחו

 נאן8ג1
 .4כ4!> ^ח^גייגסג* 0ןל^*י ^ןל\ *דן^פ זעיגעי 0*>0יזו זינמז זע ו*ייע 0171? 3-דע *ד־י.נ>0י£)^ ^ץל1>



 כ>3**/ *11 * *9ן* - מעי4ע עד* ט** -**חידגעע *ט** <4> -~ג*י*1 ג **ג* *4,
^ * 

 ה^ע^5ז^^^ך^^'^רמ״4כ י!ריד(5דו^7 ר^יחו *^יזעאו יד?^*^

 קעמ ^רקח/ות^ןיחידץ^רקמ^דן ךיי קןמ ןכדע י׳מ^ דקמחמלו סייק
 * $לו?ימ

 י/ז

 ״, שגדויו יו§ס7ו>ו?יי*ףע>

 3*** : גייל^
 -׳נ*יצ

 £ * רמוי יריר וציוירימ ויוחי יע^מי ךוד?!^ן^^ץ^^״^%)מ
 ״1 ע^ז^^יחי^׳ידוד^כ&רמ^ה^^דרתיצםען^גוווי

 ;*§£* ריויזנ־" ר^זן^ןורצוריףיהו׳^ו׳׳ ו5זוו^דועמ?^זך^יב ז|׳^ י?95/5לרוד^
 ■£״£ ©ו!ייוירמכו. 'יוי#יהי^^י^ה#ם^
 ׳*►. י עיצמזו ןיזאי דמ&ןז&אי !ור^זן^להדן^י פגירק&ו שרח רחמ

 ו^זיעון/מח /1י£1ן• 'ריוררס״תמחרי&י?"*^
 £1ןקני

 ע!* ",;יז-•־•
 17יג 1י

 ,"׳*י
 (יניזזרממ 'דזאה^^^יי^מרםויב 0ש

 ,, ... מפ^^א^^^ט^1^|5ז

 1^^.** ^.1^ 1^111 ^־"*■י1*■* —4 -- £■>■1 ^ 1 > . •ז״-! - 1 ז 1 1~- ^ 1 •\—>-*- . . 1   . . ( ׳♦. 1"^ 1 •

 !זוו^סי \ו 1
 ^^רו-.ךדז" יח ,־׳^ד^ ס^לשדכ ר^לווכח^ י^הו ?ןממ י4מ^ח!י ויבר

 דגמ מ.לג^ר אמידן^לר8יו<דכימ סא ארגזי (ילייןידדיא א^רעזי*

 1 א^ו*ן5וכ^ונ/<|ו
 י^וי^ו*ווו^(מי%י<י6^^^^קמי^^

 , ?מ^מן^ך^ך^1 ,'׳[י^דעןנפו£מדי!ול
 ל ^לי^חדייויר־^דוצדזיו דממיגיר^סו^^י^הצשיז"

 'יי ו^ ^רי|^מו5י^
 2 !י״ו*ז*׳^ו0^ס דדד^וי־ךורס^ר^י^לוא^י^לה ,י^ב^״ימדנ־וחי
 * דגג8<1ו@מ ןמצוהי םןיו !^דוכדט^הלן^ןפד^1וי^%ןטסן81׳נ

 /• נ5י ל^ז<י^^מ)>יל3 זך>י*־%מ יזדג>כי*ן*מע **יי* ;*ןי נ► ,ג יר-ימ^ — /. ^עגץיעיז־י >י1ג0/ז דעי*1 דג*ע,י דמ*"



 יזמ*׳

 ?*.פ 1*

 'דאאו1י)ו £
 עי׳צ

 *גיעו׳יני:־

 ־ק&נצ

 ן ׳דוהע(%דךע1\1ח רוחש ,ןחן0

 ' יד,^־"•

 ן<זץזה 0^ ה&ואהליאע ךגיו&ץ חזימ 1דוהה ^הוז^שדארטפמ
 *״ -
 ^^(ויי^א^ו

 ^ם^ךק$מינזמ^״§דח^קי1ייו '•!_...
 ^ו1םז5ד^םויז^^*ג י1?*ן5ןי51<ינמ^פ ^(^הירא^אוצ
 ד^ו ^1ו^^זוו(ד^״כ!ת^ רובעוי^^ד^א&ויצ

 ^כ׳חהזיפ!^פ^י^ךזד^^ש;יי^^^יממ
 להל? ד^יי^מ^%^ממדוי^ש^(פ(^(שאדןאש^י 1•
 ף^י1מ>ח י^^ממא ה?3מ.יןד^ל1^'(<.^ךו דיעצ ו^־ל ?ד^פשמ (ד5ו^*כ ן

 '8871 יה*ילדיןלפאו״ה;חן^ !י׳י
 ו^^ד ןיע^? י1ד^ןדי •?׳(,ד{^ ןי^פזצד^ךכי^ןימ^תיזדצ^ 0>ז ן 1

 . יש** ץ

 ׳ד*.ו^ע^ ז<ף^ל זיו^דרמד ן*אפ^ר0 רצחי1? ר^ו קיכזאיצ^ד^ש^ד
 'ח^בך^סימ^פ^ךמאן^^^ך^^י^יל5פ^שר

 !מוקמ^יכ%^ו^^^ו^?@וה^ן^!ו(פה§^5^ 'י
 זיזנ^ח^י ו^ד14׳ן>נןצו ך^י^בל&ומא ן^די^ל *<ע^?דע םי*ק "ש*'דמדן06^^ *לא
 "וילו* ד^מי££ל^ו§^מ§1ןיי ^!י(*והלזזנקכ״חרפג יל< יחדל״
 דיסקתי א׳^זדיד ל^*זיהזלאל׳זמ^ת־י מדכרל״כזודאי י- ףפ ^דמוי !ימל
 ם^איה ו^מיפוהיערלוןיפז?? *מ *
 ןחכו1ייע*זד יהאמ1^ד י^ע^מיז^י^ז^£בי,ל?<ה ׳■ךודלדן*!*־׳^^? רז5ן<
 העןפ ןתנוהי םקה, 'יה'וד^ןל^יהו^ןצ!*יה!<1ר^ג ידו* ו
 ו^^יע*ד1*^ד*!6מ^^ י

 ^ תניטןו ^רידפעםוצלצה^לו ןמיר ף^דיתוכג^רזמצ ןמ ןמציהי"^לרי^^א
 ^>ל 0^ ז

 ע *14^0)י] 0^1* ז1צ ז<לץ}ע ?יי קע1ע ד♦ ש זי2 0> ש *תגי* ^שעיד* חצ 4י׳יכ*^* ןדי^ גצ* ^ ן^גצ *י זהנג״תימ הע ו



 ד> ,הי-—יי ^ ו-ד־גדי ח"*׳^ יל*י 6,1*>־*י־יע־י^י4*״,י4**י׳י ייי״־י^זיי^׳ יי״״י י־י->>?<פ.־י .לי״^א
 ז^שהמגוזיי^זיו רממיה^יייוו^הי^אידאייי^ הימעאיראאמ^־

 ןהו מהדח/״י׳למי סןיה^^לה^יהג:
 ז",,, ,,,,,.״״,,,,.,.

 ... אמש11${!1^א^ון^ ןי$!וו
 ^דא ודי^וח .;יהמ ^3ה ידחא>^מו זוי ^לקיו:׳ ז^0^7ו ךכמ /^דיג 1^ז1ר

 ״״ ^דש^צ^ז״^ייו^י^! '?(וץזןו^וזוי ^טקדןהמז
 1 ,׳חיגובר מ אתאז!^!תימוגיחיר אמי1^ טי{57וצ^ח')^ע>ו׳!צי(וו(<

 ׳עריו^אמיידשו'ךו׳^שלי ^רז)^ ^{ומואמע^ל למנ!ת
 . ^ק^ד>^^^פ^|5עו(וימרואמגעמוי!שרי ריר^ז^עוצ @רמ
 4 זי^ל ־ר^ו ה^ר#ז]^^זיפ^^^^5?י*ו־׳ *ףעה (<^3ה ^ד ז? ר^<י1 ?ל

 יי $
 "'ל" י 'רן^ךו^^ןז^^^6^ו3^וז5?*^(<ו^ףא;1]קועד_ם^@ון?דמזףמיע?!.

 יזדופא^ש%>ג!
 ־־*$ וייידצחנ^ יצגופצו הידגוןוירכג ו!^ןמ#מ%יי3ימ אעדא^>

 .!1.4 ־^!^וחיר^^^יוןיו!,

 {*פ**ע׳ {

 ^",;"רליופמג

 י 1

 י11ל1ע^ךל

 ■$■^•-4 ״יי״ייייוי׳1-**'

 רימיח^^ץוויעז-
 ׳^י^^ימומ^ י .,.״ ,, .״, .,,,,,,
 רמאו דו^ו^ד^^יע5חמ>נרצו%יח(<מחבםל דוד־א/יאו

 ^ןהה ן^כזו ך־^כיזד^ר^ר ר?פ^ו ,׳ךמעת^ד ד3גי ךדו^תא (,*ד^ זיי^
 ^^©?^ד^אאמ^מע^ז^א^רמיייו^מע
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 דשא5 יי ך>ר^^^\ו^מחו_םממ?
 יא״י״״אי ן,׳

 טדשו**^

 ׳,ץן5ןד 4<,דזפיא ו^לעל?יירמצ ^דנ>ג
 !ז&ףכמייקפועלו'5$ןזי$ל !^ה רומחמדמ ן$^'ל*לשמ ?י^יען
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 זמ13£ יהיויימלשק ן^וףזיייויורקף!?

 י^י^ר^^שעמשופ'<^(<^־?י דממאזי *דיפ^ר^הו^? ן

 ,. ^ףלצ^/ז^מדארש׳ יןרל&־זווזוי ףד^גמ^רששיזאיפרד?, ד•
 יפ!מז^ה!דש^ ^ירפמ^־זיל^ו ׳יךדי,

 ר!?אד
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 יי ׳1 . ״ "*ג עט^זי*" •ול9ע דמע•# מגיא^לייג '>^ •מ> ■זיכזס•*/>•״>,> ״,גא
 ^ בע^ו-יי לי* ץי דמז*ד •דצע ליש־מעיומעל׳־גיייג״י ן״י •*־׳ ^ 1

 ידלו י*נא.\דמאיו יי ז500י?ס יפי8צי!יויכגו דודו היצר* *זכע#7ן|<ש

 חמ־הס״״^ו׳ ו־ודו׳״עי׳ .^*י .^ז.״י^*;״ן4 ׳״-•;,1 ׳יז*׳ ׳ט

 ־י אחמוי^ ר^אי ^דדעמזכ מקץדמשאן^ש^ל םןל^?כץד©1י ^ד־

 ^גו קדןסדזד ס^ןח^׳מ י^^ם^ךוד^״וגדי^ייא^ מע1ז^ז1
 י^ודןז#לזאש יל/מ^ו ינוצר ־^י&ל יזזש ד?5 א^מו ןןזאעפ ק
 יד5ד^נ?משי ^ליא^־חד רגמ^ר:׳ דרגהו ןיע־ד?^ יזדופ{0> דוזדעילצו

 0יעירי^׳ דצעה^ן׳^אמ^אי׳׳ אוהממי ח%>פ עד&לדי.
 ט״שגא אהת׳^^ג ךש^יימדו ךדט^ל קנר1ד/^'וזד^<הוזאירעמב יידיגג ןייד

 ן י^^^ף^!?ו^^^ך5ו5ויאיהי?ייא^י^יכו^יצי^

#1 

 *גגע״5עיצ>נ ^י •יד•)0ןיעי)צלאצ עיאגג *יד׳עממב ד6גד>4 זי^עגימ ג*)י־ע לע>צימ)יזא ך" ן״ד^פ ן4>9 ת ׳• וירייד ימ׳-נז* יל&ייד

 י ו !וו
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 ן:ץ*ימעי^־׳^ ;;ע^ייע-מי *ח>י1>0^ ^>,י ^

 ל1ג^יאהו^3י^^שמו 1קפ^ד^
 לייממ

 . ^^^וןיפ^תק ה%^^פי^>ו^למ%י^^וק^
 " רזי&ווכ

 י%י." ד׳צצ
 ז ' געיומיו^א^ו

 עצשוי ץץ5יפ^זמ!ב רויעשש׳ו יי ^צתיברפאוזיץ ןילצוע
 ^ד^ם^הר^ףד^שףנזיפ^ןעד^צזד׳גיראוידצל&ציוך1!
 ה1^ז^8יו׳׳ (כזדן?ל יק^׳?ד^ל^זד^^י^0^\וז^5^ םי*דן^

 ן ^מ{<ו1?חז^^״ןלצ!יתו ו^דגצד^ל־וקס ^8?ה^דדע^ל דיוד 1רמ^ז ץמיידלע (יהוצע
 ^זיו^קו ם^שןהולזצ^ש !יפזזו יז^להגי סתר?^1'׳ סדש1? יפשנ ,די^

 י *ח£3?ו ׳׳4%^%משך%ו^]ין<ו'ךיז^ן^מ^מ'^
 י ־י^לו םוצמצה ו4ד מ§ע ימ ׳(זר^םשרמ^ג? ^םד#פ י/יעמש
 ׳ $כךלן^יל״מיע&ו!

 יוהד ןןשז^כצע'
 | ,. ._י_

 ך^^%'ך^^^5מ^א^יויי?זא<6!זע1^5וטםץ
 "3^^עפה{*ני/ז^^ב £מי%? ■^ךגימ^צ^^ימי^עןז^זעיו^ל׳^ויחיו

 1דגצ^צצסע $ד6ו דדליזכי^ש ^ף^וד^עמ?אה0ד51ה
 >־ ךמ •ןגדן^מך&^^ן^׳׳ו^דו^א&שפן^/^יפ
 ^ ^צנצ^יר^מ^שא^^םי^ע,^םזי8יש>ןןין>ו

 . . ;     ^ 1 '-*ו-/, \ _ . ־^/ ן * *׳־^ ^'־^* *׳ ״ **־

_" 

 "'| 13$#ויו> ן ללמ ^לפ*/<משידי (^ז(^*^?ןי/יאו •*?^למפיקז^ד ערז־די^תיי
 ^ , ו
 עזעיינעזלעמ לזעןי ועיזיל)ךיימעיזיעיעד• הזע ןיל לבלדי^דר ל די£,יןיה ףעןו ׳•עימסזץע טמ׳גז^עה וזימייןמ^י* עיי ^עיעפ;ימי>



 *סט
 .ךס׳ וע-י •*לי*־*ייע 6׳־י י 0,"*'*יי '׳ ** ■ ״5־*'׳י* ך*** יי*"♦ י* ףי****}״•־׳ ־^כ>־י*,^ ^ 1

 " ..^'^םי^^מו^^ממ^ד־ימייגפ ׳
 וי^^^יזיץ<הו<י8גמפדה5 יץ*#*ו וממ ולגיו ןולהיוז&־לל

 י^839^*^.<9 יגמ^דחמי *מ^י**^ז^(ו
 ר^י^יייזלהמ ,דו״ז ^ן^י־&^דיפעי^־יפ^סימ^ו^לין^־כסי^ז&ר^

 411.* י _ _ 1 ׳

 >־*׳נ{<!רו י■ מ!י5ץ(לו ועכו^^כדכד^עו&מןילגז^דיוידחד^אגו ! י־•■י
 י^1נ^גיה^כ?^1<מינין^ו)כ^ד?5(^ו ראונזנ^סיצוט :י"
 ׳״״'**־"""*8*■־*"■"1־*־-12*--.׳..^'•־',^ ׳,ןרףן^5■לכ|ץ(י!^

 ף^^דפף^ו5מעדזהף^דוןע׳*ן/^ס^ד^^*ד>^וי^י^^ם^די1^
 4ד^גי*ש^^י^י^ויי^ע^ןי^^ףקוי%וכ^1

 עיוע׳ר ר5גמזייי היתיצ^גוואצגרבד^ גלמ^^/4רימג יל* וידפנ^י 1
 ׳יגע*

 >א¥ תויושי

 *£ ׳

 , וי^יגיייוי זיי ^י^ויח/״יי׳/^^זר/מוי)׳זיר>והח>7
 דיל יונהו ד$הד^>י^,רו!ל^^ג^ר>א^י ן^רו

 .*.*׳_ ״׳_ ..4 ״ * 3׳ ־^ ׳י-׳י־׳.^

 ^ייידןר^זימ 55 ״# £׳<•:'5* 1^2$
 ך&פ&ן לןיש׳-״עגהממ)ע>במז*ג ן4)ל/\פדע>3פד דגפפל •לדמ3♦?)*ל לנ*ל>צ ׳< דזליגמפמ* ©*י*ד׳חז< גפ״דל *ד1ל1ל

 <־־$
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 ,״, , ו . <־ליי6עיפ זיילע^-מחי״סו^ לי״ויד דהסיס׳הו 4** גימ**.הז<
 ^ "יעכזי מג^/י"^""" יי*־*' 0("׳^ 1
 ר

 דגג

 $סני %ישל3נ אייין?'ימ18פ

 ^(*סמהימעו^ושפרנוהי יצה^צומל

 *> י*י(וע*׳וץ3ורר*וןיןי1יזח ז5ז!י1לי מ^'(9יז£55ל6> ׳ *׳1־*״ן״ו ןיב״׳ *׳<״

 עש^ד**>ו<ש׳׳ פוצרזמ^ןישמשמדןסמ^ותיכיזימיו טיציליןזזמ<

 י > 05ןמ*£% יד(*ךת^עוז^י^וכש'
 ] /י1ד5,1ישא$ ויתומנו חלומ ינ&ר דייואמזי יצירןיליא(#^ ילד£ יניצקל'

 1 ן ׳הריי*
 *י׳*
 .י י*

 > יי (*ג^צ ו*נכא ^,חלפועי ז<מ6 !יניחדפ׳ *ןלגד *ומצון&נזייו ך״'? ק אמש
 סמל׳צ^/צימ £? *%עג>כלעל)/עיק;גצ ^ג4מצ ׳י ^ייד^*! מז1צלד־יע)>פגע,לי±**פג0ימ^*זייז 0:צ4>פ1עו





 ך!) ה־־״כ^", *■״*ר** י■ $4ציו4יימ ^ *טי^> •^ו< יד>י**י י^^זי]י ״י14*ג4*4

 '^1דצנמימ ידאדף׳זע&עז• ^)1ל ליאן^5ו?פ י^>ו^
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 #׳ן

 ׳!!!ייו
 1<יע

 ?!״
 ן״ק

 :י£נחד3 ייל^י

 יי. #
 1; * ג

 ^ ♦י׳מוי הלדדגח חעדחן\ו7זע/מ 7^עח/וו7 7<?ד זי^ד^א^ הי£
 ן :דנ^׳גע^ם^עג׳מו ^'י^יש^׳יד^הץדא^^או^דזעי^מבאזזיך

 ■! ףי י*^וז§>ך^יי5^י*י!י_

 י'1 י ו^נימ^ספ^^^
 יהז :סילגודמ האדעל-נ י'7?רפז דעו דציפמו ןלפע ימקצלפ
 י זי׳י '׳!^)^ן^

 ן 1 •יז<יךלל קג׳מ ןילמיאילקז׳יזמנקו קלעעד ןשחזףקןרלז^ ץ^לל ןציצ׳כ
 £ ק^מא^.וי!לו^ר^^)^ז^^צ>

 ץדיזמג^ריחעבטל ן^עז גע3דל :־־מיזמפףיג?ז^ע*ד{כנ>)ד ז*ד?כ^
 $ ייזיג^זןיי^ןג0^ו^א^^לרי^(^^ד^?ו^לק

 /■גמעכ/זי|^ .*עז^^ טע)# מל!^#>2ל ו##׳ טפן<ה ךו$>> לצ*מפ ;>>עפ ליליעד <לן^ ;לימל^לג דח1(ףר} ד׳;צ>כפ ׳׳ *1;?>כ4לחל
 ( " *לפעעל*



 *מקעגימהמי עגימו הימה המ0ה}*־?מ(<ן0ן!ועטז< די 4> לח^ע^ס&ס^^ן המ,יק3 ^ן,,, £

 וע

 ודדן ׳ח־ין 42״ ן^*£ ךרזיי;/,,_־7..

 רלפהו ץ׳ד^היי^^י^ג^הן^מו

 ^כ׳^ןא!מכ^

 *"2י •לג יימ^נ׳ש ץל ע3ע ר׳^יץי9ה^ן1 דלמ כולמגיזי;י* זמיייי ^5*י (יל/י י^ י" *ייילץ׳** י^ת "טעיהעה עגימ וימחל
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 ^7{ל ׳—׳• 8יזמו הזכמ י3ע/^ץשיילן/^דשילע יממ !לעי ךתדימל ילע)מ*$* *הי ילע׳ יי-י*׳"׳ מ**לן** 4*,

* 4•<^ 

 " עזיזסז #7 !עהו 1? ^'ו^^'יר!פ1|1׳״^טכ5

 4* , /ז%ללעפ %ל>!ע^ל ',רת־־יג^יל^י-די^ ^ן׳למן^מי^ז.־^ יז)^בל
 נ*,ייי 1ק$ן$ן5^^!ו ר^יי^דיוויןע׳וה(^ף6כיק^*ג8>ךל

 וייזד^ג די
 ן עח ק׳!י3״ז ■!£12 ־?*•£* ׳יי י-ל ׳.״?׳/*'*ע (ץ/£71̂ י׳י ןעמ

 ז^5ל^י י^צ'מל6^זפי60^^^יה1^ם^^ד^ םן^^<
 <5$$מ1ןין י^מצ^יי^ם^ ר3 י^מ4ד8ן< ד* $׳6 לןעו*£ ׳י
 ץע5׳וד$ ׳ן׳יזיחמוי ד? ונודמ־&דןיהמו^ יי^ד גופ^עי

 !■^יהין ■*״*>>ה^קגך/־דל^׳עיאע׳יפהלטגכןייההכל;ל*יו־י !־יל*צ0וצי׳ה *<ל הרגאכ ?ל עימל לפה נ^ימ *>ןו ^
 *׳ ׳• א)לה ךעי)>׳^ךד*1 יגז/זו ^ול״הגמיע^׳לה

 י*.



 ן,גיי ודתילוץ וזיעג ךענ׳לוןי עדימ# *יפן< ימנאפמלגוזינ״מגך׳לפע *ימפיס;ז>#ילן>2י 1**0

 ז— ,*£!8^* :ן^ז^זן^מןן^^־^ !ימאמ־
 י<88 15צ ץי היש3@דא ד^£ח״י 1@ו^$^7081ק# לצי £
 םןיחד לפ(5םז^]רד^צי £

-3$- 

 ה?35כ1^ד^מ1.ר#^(לו^ ןי
 "יג *^מ אןכ^מןדא&^ק^טהדמיי י?ח •'•־־־•

 * סזיעיי0ע>5 ן^ש׳נ יע י3^ידירלעד* וז<שגן>כעןץשג0'ב$'?1 ןיימפמ צן*ימי*י*מ 1*0מ נע**71**0 *ץ*ג>1ע*>





 ^ ^חיפכשיי זעה סלפידיבבגעיי דידי 3שן• יעוביר !*^אמכממ^טי זטןי> עזמ1"* א צזע?י צ!0מפ

 ן^דף^יצמ^זי^
 ׳ךתנזו^שנז ך&׳ג ג@מו ך^י&ת ךצפ1ש^^ד/^ךעע^רי

 ר^יימי׳-ע^פאייימ־
 ^^ןזי^צויצ^א׳מא

 די%י ל!ע(< ןל^ ><״)*ןעכ;י*׳ז ה־ייממ£>^1לז ?חנ ול>^ת ׳• דעזזממנע׳)ך1%נה עץד סיגזל^עייגיגסילס^עה י>מ
 ׳• דממל4נלפדיזי *יגיתפ אמגהז
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 #לזש ט טגמ *ימי ןק£ ן^ש*ל ן<)ןד ע* ן%>#ל יה ^'*'*^'*2 לכה הימיחמ י>ן <לן* ןוע^ל

 ינ -1ושעי!יל9ו

 זמוימפדלאגיודי
 ועמשדהעףןאנלוי

 נ5ב1*ש^ן<^^שמ^^ףייך^מ7<רן^ל

 1 ו6נ^מ^^^^^;דרדו7ח^ז האזיר5ע0ד6ען ן?בי^
 ה זרימע יזיו^^מד^דיח^־^^ומ^^^ד^^י׳מעןזלמ׳זמכימ^

 ?דצעד•׳ (׳ררמ ו^נגכך^ה ע^^צ^מצ ימהשז

 *$ ׳^#^^^זי)^<,^?1ו0^^^י/ה^ז^אמיל^
 "־יך ? סיז^ידמ ז^ב עזצל^ל ז<?הו'!5ךי^17זדל£ל י%די **דע/<^ז־?י6ז(ר עדצר יל׳4!
 *" ןי^לסזזי מ/#ימו ימו<טח מ?יפ^כ>ע^ ה&י^אצ^ ןין#1?־

 ;!ע%מצר/ימ^^י^ף^ע^/<^;ך^}ול^
 >: ? ^ון!ץח:ע2^ ך^יל ע עמשת^י אלצ%א'?/^5 !י.ד^^ודמ^ יעי^< ^ן
 £ ׳יו?א זזח׳ע&זיימ1?'^ע%גש<7יעק(ד>/<ן7')^ ף^^ז^דד^יצ^פציןיל1

 ^רשפ>י^/ומ5 םזיה (^^לסזדו ילריזעזיפ !ד^דעגמי^ז 4ה^נ *דול רפ?ז?ן
 ליח* מ קליל ח<6י(1ד^1£^

 ,<מ^^א״,מ(;ן<ד,ן ^.ן^מחן /,מל>פ>זחא ןפ >גי^לן׳צידיל)^וען9עי^עע>5)^יע? ההוצעו^) '־ יעגפמ ^?ל> עקעי צ זיחגיה

 אובייל 1?



 *יי•*^"ימןגמממייןמעלןיממימ^מע

 ^ ץיי(יי*7א

 ן! [

11 

 '*יי־!}ד*■*? £-■'- |"/ /^וו׳//יזר^//עע^ךזזןיוה^^מ71'לן>7סח7ל
 ךדכ^ד^זוךק^כצל^האז^יצגד^^ך^^^היג^ך^ע^

 ישד*״)ומ1^תל1מרכ^ י י

 ב►
 4לעי

 ׳׳'׳-׳חמל(<',^זיא,זמימ״י</׳.״״, ,. ,. _ ,״,,,,^
 ןד׳מפ י^מפ עייח לכג {$$9?}ו5
 ה^י^ויי־י^י •יןמ^^יש%^^וש%א^
 •י^^כ זו׳ל ז^יגזל 50?< ציד6ן< ^יד5ד 6זלע ךב^זי

 ר88זז5^/1ס^^^מהג?*ד< מ#למ^ יךזז^ח&י^חזן•?!^??!1^
 *•ה^יי^מממ^מ ע^י ן^יד *$ד6מלי^ממ

 ךלד^מלו$ן1ד!ה^^ זייי"

 •י(/ך^^ן,י ?עע^עז "-"י■ יימ עע ימי לוגפ ך^הלה ילי7*ג>*יטז<׳) ^ד?פפ > יימ עןע ימי ויה טיעל ו טעמ





1 * 

 ._.<• ,.' ״1־ .״ ־־ , • ^-'— -■-* ־-<-• .-לל - ^{£1-..^- - 2=^^<-£^7>..^-זר?■,^ צ׳,*יי)

 *׳׳זי\ץץ\ י /■׳׳ ■■יגייויוי-׳מזי-״■״׳ ״׳־

 שיא י^י755>נ^/ינ/<ל? רללפ^לג^ ד^א§1שג^ן5ייז ^ימי
 א.^ג יל*ל5ג^הממן^י^^)זא(!8?ול1י7/<ר^ז^ו^
 ז5קחז<^ל דזדנ^ן^^זןספו&בעןלחל ןממצתקלאטבומ3
 ירחא יול רלאגמאר^עייל^!׳^ יוווץ^מ ׳ש׳־מפחניל !

 יל5>זמ זי׳ועז1 י ;

 מז^־ןזיצמ זי^ל? זיי1דהיו*ט7<תי %>דק שמה אמ>3מד תסלמ ר^יר ׳ ־׳^ .^ !
 ^ו4מ דש^דעלמזזמב ד״׳מ ה1זזויגדא ^עז^לאש^.%חפדק ן*צא י"

 ^,'י ׳''י^ר^>גמ?*ד?וואוהלו^ת^י^^

 ;^י^י/ע^0>גגמגד )ן־׳גד^יהי שיאל#י*׳י חזלידןיצ;^^'• ^*ישי ךי^יאל הד ׳•^חשיךיל^עיג^מ׳^יע׳ יגיז^יעיזי

> 
 ^יןן!ן^ 1״>כק * ישץני*ג4׳ח> ז1ל1 דולע^ח לציי לגי !ייל *ייג&מ *יע׳ןגש רלחג אלי דודצ ןגלוזזנייק* ^

 א
 ןי
11? 

 יי1

! % 
 ן*":; ן
; 5* 

 ן

 *נ
# 

 ו



 דל|ל עג><י.י ימי הא׳לןיפל *?/;ח *^^ד^/עדיעושעסיי^ככיול^סייג? ול^׳גמק^׳סז גיזזךי&ל!**!,

 "׳יי•' 5$ ׳£מ>דילא לז^1^ןלשי);צייצקד(ל וי^י©^"^ ילזמצ
 ^^^זידצגמעצעירחא^^^ןשח׳ציואץ׳יזןזידובו^ל^ילוגל^י

 ל|'/זיז;יש׳ץ
 |??|$ז6עקא<י*ן£

 ייורמחו1לו1ע

 צ

 י י!׳ ^דגקן?ג!<;ץ-סגינ ^יי<!הן ה^^י^^מ־ל^מפל־דח ד;ג־ח ר^7 ו1ע׳5ל
 /לייי״מל

 נ*? רמאיו ־^ל^אמ־ל^5אד^א^גלחי?^£מה׳^ז

 י>ת ר33ן3ע5ש י^ף^וי^י^^ויל/וןמ ול {^זועל^ד
 .עו?*

 ^ *, * ךי"' /״״.!- ן״ ךי׳ ; ' ׳,״ ^." '/*־. ./״-- ״יזך \ן^'ד- '%* —ג ׳״^״ יי ^•21 >000*11*

 ן ן /^^צ^ד^^>דזללל^גמ<זע!ן^,ל^ ד8ג|<ו1נ|<ןי י^יילז!מ^ ^ו?ז^
 ,׳?*ס יזיזו

 ב2!פכלל *י■*5 ל)?י7ן דומךיי׳לג׳ ןברח רמח ץגכימלןגח יזחמל ליכאיו דזי*לץ<ין,א״גמיעש׳ילא,י^מיש׳זיזילחגיי



 £*<׳1>ה דשחפ זימ דמוו^גי £ ג הןזמ ׳• 4!פלעג>מויי מל>גח מל>ד]ו ןושיל׳כ יסו למייןיבסייסח ? ^ ^3]^

 [י־ 1'

 ליקד&מ .#מ*ל1מ^^ !

 ,;ליגב(ד/< סאה^ןללקא פ/< ילשא מזד ר§ו<ץפ^ פ^י^ד"

 זוי*1י6י

 י^ץיס^כמז^ו ^ה/ע׳יש") ;ל);עי^פדויקח ה\ח*׳• ז<.יץע>יזוגוה>׳עית)*מגףן׳ עחיז *?׳ך* יגי ?יתרשיי
 " גי^ן/ד/ לח^גיזיי)??.*י^חממילגן 3ח> גיזמממישי 1לז׳עדזילודבע5י

 יגי", י!*,

% 
 י!ן

 ...*£*׳־



 ירדה ל.^ג>י5!#ןעגמ895מ>18^מי,ו*א !מד^עשמעדייהימ^מ עיעוילזי)ז55ג׳ה3כ!^גזז<)ד יזמגזיע יהי!יע,$.,מ
 ו '* כי13*1 ן<ל?ע לעל *ייל?ע £*לאיץחד עי^על

 *י ^י*ו^ סמ^ע^נע 0^■*ענ^ד יהי!

 ן יכזלייקודחק

 {יף00?6*%^

 ^ז#זן1^ **$ז1 ז׳יסד**

 רי ל

\ 

 3^ו)?ןי/״!ן1ו 3!^!^>גןי ו$מז*יןמ '$ין דזויסי^ח^רזייזי׳ "

 (יח ^׳מע^פן^עלעמפין/גגגכל ץיקימעליד׳ע ^ !4ןומןיה יה ע־ש׳ע^.יעכי״ ״ל,דינ׳ עלסו לכילק ׳15׳)דומי קגמימה ן4מ ז
 '־מ*יג>(י.ד5<?גיוי^ץץגלין לל^ה^שיי^ילחמדולסחן *'רר*$כן)?נ^#?ר ןבענמחיייי



 יודךלי!!'^ל/^/ץאגיח^^^זיפ׳ג־ל^ריד^ע >7 ן *

 •$*״•* "*י

 [2־•^

 ן*,

 ו 1

* 

 "קל/יצ^דיו יח;יי >* ץ׳ /׳-״׳ן־//]ע 7קרץ ___,
 לי3ע וי*^ט?1 •ד^ד^^דע׳^£^ד^^המח^'י*ד7ג7ד־3י7.

 /וזי^ד !׳^י פ> ^/!ש^ל^צ־לןל ד7ע הזהד •ךןד ףעפ םערשיל^ת^ 7?1^,ז-
 ז£עד ךק
 ז^\ד\ד /ו^^זמד^יבגד^מ ז^ז^עיקיד^וגמל ז^זדזי-ייל^יי^יי ^ !4
 לק^נל (<1ציג עכצד בוצביצשד' ךידנ^ישהל ר^^ישיחדמח
 ד^מ9ר^ז^רחיזדעעס^ריסאמהו>יי^ד/^סהא5מ^הפמוס

 % ׳ * ״־ ־'־'*״*.

 (צ'^ן״£,־מ>^עעי^ מ3ץי> לעיכע^ןימג׳י^גי׳) מ*יליעי; < ;?ילעש?* "יזש; סי^נעלעה סש :מיג3׳לןי^> כימילינגי ן^* ,י
 ׳• .גילין׳לע ןציליל^ ליע׳ןיעג)לימט׳כז !■יש׳כיבל ו!ל^3ל^י׳י ׳ןייל ליעמי ייד <י*׳
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 מי""* ^*"•""סי"'׳ יע״ש״מ׳מג׳עגזייכ^!4ממויע •כפפ.־יל<ש;ימן פ לק,*תוביל*-!,"", .

 ד&ימ־ויללוש׳־!בג ומ^ן^ה%?מ ^^^/*חמל זויזר^י1ע׳בא ןויזל
 ידח^ ׳1"^•"׳"1•'י

 1 ■ן^ך*.יז.ד־־ז־״ץ-י7^י;>י■!-׳ ׳*־ ־ג׳,־ש '־"׳״""־■'׳־|1י/1י/י1מ^לך

 1םיהל^רמ^ל^מךץעדע^^^ד&ח׳דה/^בם^דא ^ע״למ^ח^׳א

 / '׳י{ו1דפ0*ן
 | ?ק^מענדוד׳ח^ז ^מ^ה^ה^^ה|ו^1ל>5י1

 זי1

 ., , .״,,,״ -ד- ■ ,-- -.-

 1 עקזזץי^/<ז%1מ 5יאמוהוזוי*דק* ׳ י '$*>

 בד^ד^^^>ה׳^ל־פ3^יצ^<ז ד#^י7״׳ומ*>1 ע^לז

 #ן!ג8
 כי?׳שןיעליעח^צימלףץל '5כ£ד ^מ&ע^לע^לסלק מ3 הךע יתיז,5ו ד3 יל
 '"■׳יי ["יע יצ&ו ^ ןל^ ל=מך ו־׳/י-^^/^דהילמז!־מ

* 

 • עייכ׳י יף^גיגלהל ןזת^מע.מז*>/*י)׳צ;.ממ0י1עןי*י



 טולהתל יל*" נחפלעגפרי׳ 5•יי הןז׳ל|יפ^עיו ׳• סימש׳ יד4עי ימ ס&יייד ל/יו ^ממרטימש וכיימיש;קע"^ צ\זמ8>

 (^^{^ןיאי^ £
 ^ו^י^אלוו^ !% ימ^פןגיוןי^?.^ ^ ׳י *׳
 00011^91^) (5ו8ן^8חמ ^רין^־יגהמ'"!״
 ןג״על/וי׳וועמ 'יןוילימעל■ ימנמן? ^ל׳1י%מ '^1 "
 עמכק׳זמד הימדק עזפקא סי^הזיו^מ ץ^חיל^תחש^יו 12עינ*ייז
 י^ילדפדזולמ^י׳ילזטןי % ;^״?^1" #' ?

 ז8@$ז8י8יוףמ 99£0ן!$ 'י
 !וזל/ןיי&המ^קזדלזמ ^י^יי^״י!, #0? ^
 ^^ניהמ^גומלז !חיר^נ^^י! |״ז5חג^5ני׳ן. 4

 * ן י /^/^י׳זץ/1 !!* י \ י >; - ~ ^ ־ז- * / ׳

 יי^מא#^ :ל^מז!ו״ימי1 38083$$ "
 <ך$$*5)0א^ 1 ץ^^מחי**י^# **4..
 ןצן^ול^4<ז
 *"**!***£**, !?<* *!0**1מ?^מץ^ *ך^ ,יא^ו ימ!^0זלל.ח!נד!כ?זו ל^7ילןי

 ס7חןדח^/זח/מ^(׳ע "י'׳ י י ׳"י "יי/>׳זך׳ ׳ * ,*יי י ן *ךיי;י ״׳׳״; ״

 י^הי יקש׳עי ןיללפזץ־יחמ חי^יו :חיר&ןל
 י^1יצכ ח^;־■ ^?מדף^י ד9י1כמ^
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 ־ יהזיח זפא ^כ ד&^חי^׳ול^ ?עציק ןעלןל^0י*דמכ0^ז|ר *ךעד י^נרש׳ז^לגזל/^

 אמ$!ווןיויחמ&לכ מישש^י© עש^ ף!3< טייל אק'יש0(־^.דיין_ [ 1

 ק©^יש^^^^ז^5^0ץ^בד©ו 4■י 4■

1 21 * 

 ו1וו^^ו^צו״ליהוה^ש1מ19^צלפ^^^י^'נ^ י

 4ע!!דןזלז(ו דוז;^ ירע/י^ת ^ג ^חל^רש׳?לדסזצ?לו י הפילש ןמי לצ *׳
 %י;(^3ד)<ןו8לשל!!יי1 ׳-^שדבזיימעצשדזיכ^יזקציהןניח 1 1 .

 {זמקעוו־ד^ ץע^28^ה^נידשל ו1ה!זם;ש5? י55ל^?םץש>זה/1זלא '׳ *י

 ויט^רדוסימןמדק^עלעןעהן׳׳^עידמ 6 *

 ׳* יגע^עככדטזס דשח סי׳חחממיפיפ״קא יע *ע^ז<עמע3חול)ן&דלפןבןימ הייולאמייע ישי האיד/י* היי^ש;





 #1*8*0* ¥י 1׳ס^ר^^ס^ערס^*י'חססח המל*לקנגזייחיהי>יסזס׳ז&ג^ח׳ח

 " ^תרי%#י
 ק/יע״נ.דעןילעד

 י . - - *"- *־״ ״** - * -^,־ *■ —*י -— *!1*4^*411**!**^*^*^^ ^*49^׳.:־־ ,3! ^ו&מ^^טפ £|ץ£ץ | -ן^■• ,״ ״

 שמ^^^^^ןי^ילח^^ךל^גמי^גזמ^גיפ ז$גץג<זורל1*.ד ןלימעעל ןל//יקי>*#עח/.מנ סימלג׳ייעגלה *׳),יאילקצ



 היי(דס לילמיהו^יזא קמ קע׳ ו?י ןלוי^7ש/*3%/עבד^ויכ?י #י£יןל !ן!3ו1
 צץ\י ינןגל ז^א^ס^/^זי^דול^פי^מ1:<וי£וד י ן$< ק^ח׳ן

 ןןן ז^זיק^/יפדו^ה ׳<^^^^^זג^המזטרש%ו.
 !#ו



 ,^ועעייפסילעממזיל^י מףי״ליייממ ו״גיד למעע^הלן<?ל^ 19*114;***, ה ז

 ^'לח 'ם^לעןי^^^דזדץמל ?עביחז^^דידע׳^סי^ז^ותפמיה^ל^פזד ף׳^יצ ¥
 {%( #-ז^־3י1 ן^ג זיק%/05זגמצו ״׳

 7ץוך1קןעי>ג)ו^^;ן>הדמ^31^5ו!<?^^ע^^י!למ,^^י%״ל' = יי
 מ.1ל4י "

 וי/עבז!ע?%^^ו0א1מ^ן_ .די״סא;
 הואז:דן^ה^ד^ז4ייי1ד'דוד ־יאי?ל7זש^/</י3ןוי!^©ו־ .(.

 *   |  . ^ 1 * ^ 1 - !£41^ 4— 4 *--*■ - ~־^־ 1— **■- 4—^. *- ״^,'^

 :^ל>/זו^>^^{ללן^דאף^יע^ב*^?@גז מ91??ו /י־^ייק*זג>>^}ר

 5^יו ויוליג (*חמיואליוישזא 6 אזו?וו וי׳נילמאל־אד ?ייויוימורא^י#> *י״5

 לא
 ׳^ןמאץע5ד7<וי^ל7^זואו|[י^ה5ה!ומ55 י

 ׳יזי^/^1מ!׳ל^ם^ר^^^^^^^5%?למו * •י
 ׳^׳ !5 ׳^׳* ׳׳4 * /<—— ׳ ״ >^ /׳ י׳ ^ ,7 £4^2*2 1^417 ^

 הקשנו ז
 £>*י*י*י>'י ל י

 ל?פ#זשמןע/<ו ?י״עיגגז? 1׳ ♦ ^ •5 ׳ / ׳י— -*-. * // " <
 ׳ןימי ן^וו^עצמ/יפ^ל^פ־^י)'א*?^#3אמ^אא^ קשנ ^

4 

4 

1 

 0ע^;ג^ר ^ל0ש;#נ לש" ^דל ןוי(׳לוגן דוזעד^&מממיסו זי*ךל> מ׳!׳צ7<נ1ע ליכיתג

 " ץלילוי^זןלץזא<לע'לניל״כ 1>תת0ט ?פבלןד

 ?ץ

% 
 וו

*" 

$ 

 ןז <₪%ו!*י81{לש*

 וז'
* 

 (י #1
♦ 





* 1 100 •* 

 וי/י

 ויזיתידה£
 ץריג׳ן׳י/וזמבש^ן

 ^ו'ס!5יל?ע^ו'ן
 (*^זי^מיימ*-
 ן!מ^#ע/ימע?!יו!זןו?ח!<'8

 ןרי^ן ן ן י !ך^ן ן ן '^(0*\ י♦ יי*7^ן ;ח*^ יי*7^ 11 *ד:י ;י יי^^י״ 1ג *£!£'*?

 (<7דו<יץרענ
 ימזד־ץד^י^ח ^י^י^^יל^׳י ערוטהן^ל^טו^^ל י

 !ןינ* םועיד׳ד ולל*>^ש,פח ן%'סי£ו1ןנע^ם'דןז<>(<וףעמל׳^'ד? י
 זפזיל *

 ^1י^מממ^ןפך^י^^זר^׳^/^״^עמעי^עןיל^יימ^עליץעיסיי^׳^ הש׳מעע״מי^א^ י^־יימ^יג^

 "י- ' יי■ ־י**•׳ ־*$-״?*





 !יפ^^וללה^מ^ומ&חזאלוד ,*

 (י!1ו|</8י*.. - , ״ ,
 דש^יןיצו ■י ^!ר׳מת ן<£ינרן־?ל ד^ע 7ק^^עימדיע׳1

 ^^ן^יתי^^ו^^פיימ^ _ז..
 טיז^יכ^^ *^^1,1״ (

 :^"גן1 ^פמק^ריא^רמס^ךייינש^^^^/י^ר&ידז^יגייי^ *?״

 ו^נ6מ^^ת'יעיןיו<זזפי'ה^^דז^׳ימ^^ז^יבי^נ■׳ י. .
 *טע?

 4מ*$48?1*'~ -־^*י־■׳—•—■<• •- -־ י״
 1 • י / * ׳ 4

 יימ־ •£
 ׳ דקי

 ׳■ <כי/ש**> ^י הנמל^עעןמ *ח)>עו*0:ייי״*לעי ^י >**י״י* ***״*״״״ 8"י*** עהג&עילן/גזסעהגמ&י/חלל-ג-מיע^׳/ש^^





 •1׳

§'! 

 , ו

11| 

11 

11 

 ;ט1 ןע/ככ׳לנ׳דשח^ימפ^דב;גמממזין^* ן*^>עיל>י/1^>יי/ 0$ש>1)>*#!דליי יל!לףת2],ע *4 *•*.{■4.
 <■ רש*)*** $י*ג#וזמ!>לומעמ9טו*ן ^דל*יה^>׳(לד יה^ידינמי^יגיה^עמ^ע ^,*ז<י**~ *י׳ *יי*/7מ

 ול4• 47
 ^קזץ^ד!^דהו?ה?^^7^זןל^0ז^ש^דז׳^^י?5^\ ן *"

 .י

 ',"־־׳י—״־• ׳• !ן £׳חו^על/עלןיע]י>גד0פ£׳<ליד)עע וק^עי״עשדזליכימו ןי/ממ;*•זיעלגול״למי 1(ידי?*ת> ׳>! ?ן! זג׳&גי

 $ !%״
* 
 יי|

9# 
 י|
 וו
* 

 8ק
9$ 

 י $



 נן3^יי1יו!וז<דןמ> ?סילכזטיהו 14ישיי היי יימי)*יעלגציהע^ה^עס^,,^ .

 '׳'*וילו

 י ן

 |ייג׳]3^׳ק)^ןי | לה יכ '•"המ ז5פ>9ןי׳ל)היוה*ץלמ0יץי/העי1< ייע ן*ץכ7 סיל י4ץ6׳*<ן ה8ע דש# ?!9*4י3*}9^ש$1
 ׳" 0־פיי׳ייז<^יןי3^עני(עכע^ה1ןע הדמ׳<?/<גימ



 מגיי ,י1כחירתחהו״יי *לי ו*די*לעפ) הדמחי&יח י״ע)גגד(י;י>מגה>חמן^>לי*׳י,י*־1 ומדי א £2^9*
 0י)כיזי '׳ לר^*7>כ) ;כי^*ל>ל ךעע* )ח*דדדמ ן ^

 1^י׳׳"'" " \ ״:׳ ןי• ״־ 1 ״7 \- ־ ^ ־״> — \ **•׳/7׳ ־ ^

 ^חע^ו^^ן^^^י^מצע^יישדקקא׳ןףדאישיל ן

 !ימ^י/זאז^ז

 ?^הו^ן^^ה^יהי!•׳

 'ל^ייד א?1׳^ 7?מ ןוקלןד3י/שךןד^תי7ם׳דמ%> \ר6״זי׳ מ#׳זי7ףד1פ1י<ד
 •.^ל^י־ י^כע^ע י?^מ^ז^5!ח2>^'מז^מצש מ?^?־

 ן ^ ׳ /״ \י / ״ ׳ ♦״ י׳ ׳ /׳י ^ * ״

 *׳־ ךכן< <ל%7י ידיכד-ל ז־דיגיח!סזיכלןעןמעשל ןימכ ן*י.מ4עעךו0מ*׳לן<ע>?ג>ןין*ו %ך?2ש)>׳• ץיז<'לןיבד 01גגי<ה *"יל

 ו "8ייג
7%< 

• ^ 

% 

% 

 סל

 /•:ן-

 !%ו

 ל,!

**'■ 

1 

{# 
1$ 
 ׳מ/ 1$
 ׳מי♦



 4 יד*<ר)ש״
 2 א^מ^י^י^ן1פ!ןוך^ז

1 

 ף^מז״ה? ע

 ה
 ¥*ו

 ^ י^>׳מ^ל)שןל!^>^5ן^<<מ>

 - י *-״״> " ., - ,״•,

 יי311•

 .ךן*דן ; ן י ״ ׳ ^ <ז״ ג ׳^״5־^ ׳4יי 1 ,/״^,ז ז ^ יי■׳1ו

 *"•י §״.'״*£זך
 ׳ /עמ^^י׳י^־יטמי^מל־ע׳^**." גגדמ^דמי^ןמי1$ןיי ט יעט״14^^

 ן ג״*£׳מ
 . ,־־׳.־ ־—י^יישעיי^־דמשי^ע/ןמ

 ׳י מ׳ע־ע:יייימ<יע3*מ^'עעה.*ען/ע*ז^18>>;^עיעת עי^מי יעפגי



 ^י^ממעלש? ^לויתמדע״גןיי^ל גרוד י^כז לומףידימ #ה ל״סיממ׳&עויצג ן לחיסימ^ד&עהצ גפיסז .*יז<ידןיבי
 ■׳^ ׳• ןיציושי זש ה*צ3צ דהמכעסכ?* לן*ין ןיייצצי ץ-יע דטדמצ

 ו^;(<ענרג^מ^הו^^ע1וו<אע^ד^^ דצןיקי ןמ י^זא י• 3יע^
 ?ןדה ז^ו* ץה^ ך^יר^בזה'?־;ז^׳^ ^^%צ^זאמ^אד/1על7^׳ ?׳די^צ־

 וגו *#וויל׳*4דו 4ד^י^א&ודו״ד דחורלו7׳ *^6דיימיל ל*מ/ד* יד^י *<*>* <£***.

 ^4נדמוצוז ו ;*> דח *זזה ב* פ#מ*>י&ד סדגשה ד*עמ>דמ> *י םי^יצ׳ י*׳■"•*1*



¥1 
]0[ 
 צ״11

 וק
 !$ן

 *ווי

15 
 מ:
 אויוזו

 יומו
$ 

 "■ז י

 זינ|ל " ןונד קדי ץיימ״יחפ^ הל&חלצךלדגלמ* י> ^ ^

 *גמזמל

 •.. ןיז^ןזןלעי ידא '!ל קאזיעזמ^(ן5;גו$ןירר יווי י%/<|ו1צ

 *י" ימ§^1ו*!^ו^^ן^־"'" ז י ־ ״•*׳׳•



 ,*.גלג־ין*״״״

 *^אדד?0 קיי^ד^^^ק/מזוג^ך^ק^ י^?־ ^6?יי*ןנ^דמ><
 ףןצש1? יתינהד 101 )5 ^דעידת^דאחלק זא?ץ י0$$י/י$?י> $ח1%%

 ■ידפש1? ממד ז^יצו ןיחעי/זיאוד אגי׳^י זוא^וזרצן^מל^ייל קזיע^אאיןא

5 
 / ^ "יג

8* 

 ןי
 ♦ "\\7 יי"

/> 
% 
 3 ך?#

 ימ י ״•׳.<׳ -׳?י:

 עקי
 לממ

; 
 זמ■

# 
 י1



£ 

 ן 01

§ 

 ד<י * ״

01 
€ 

111111. 

 |#ן
<:■/ 

 מ#

 ";.ץיל׳/ג מי5

 מ

 וי!ר<

 'י!־ "ו""..

 ן ונק '')^יי^יי ׳ לימ&^ל^ליי**המ*^ל***מלימווןיהפלטהלע!יב>ץי^י^/לש*,;ל^סי^

 ^,ונש^ןפנ^

 ך^ו^^יי 7יןע/דל,

 י!?ק-׳ן;

 זי^י ^ש^־ם^ל ?!זמ׳-דועמ^סי^^זזור ^■ידןזן^ד^ד־כ&^ל ^שד׳ד

 -4יל7 /ימ^ךיץנ־יגוד^מ־קמדזמגי ןמדץלפע ן^ץ7י^^זי^>^[עד£׳(1£ד׳זי:>.ת/<7ד*מ<];יגג^מ;מו(״)צ״ד ז



 {,"גימיעדממ ׳•ממממן״יגיד עלייי ןיבז^ו^משסץ0הרני^>כעלש^צץע יימ)לו<ךיג יכ**סרג יתןץ>> ן* !ר^ךך/ר
 ׳י ^ד^מ^ח5)לגל/זיג>.*י^ו<ו *ילד עילשלושן^יצמ.^)ילמ? י*שצי״שלןיזי •רס#נ>??ית^#}%*ו <<קן '*.00׳ 10

 •/.#ע>׳ל ן •1
 נ> !*י 1־

 7ףל־(וי$י
 יי!מישזןז|וצ

 ןאע׳מי ג
 (•עג׳" $

 עי

 ־3*?מ)ע^ןמ5ןג*ד^ וזפ£>0יל42נ> ג0ילג> דשז< ידןדזי ודיעעד פמילשלע *נך>% יהי; ליי מ6*ד(י>ןע9מיד לי .*יגךייכ ימד
 4 *זקזחיל ן׳י לעיד דיל קי*ןימ)עש ה*ןיצ יהדכגמשישן׳לז^מנמממ

'\ 
>* 

 .רס ׳־

 4474!^״

 מ
 > עד

 ין$
^1 



 גלג׳עמיייי " ה!יע.*י רש# סט? י>י המ תג׳לה יבל .*י?׳ ה1^>ש.י 1>ד .•יז)

 7;>7?< ןז^יח כ>מםא• סז^פ^ימדח^יחל הילח^!

 .יזמ עד

 יגל ,ןימיגמןיפ ?"וז:•
 ען?' % ׳, \ * ׳״ ;

 ח**•3 *יי״י״זיוי^ימ^סדי^״ניין^ 1#**^%**^^ ^ש),^ף

% 





 וג

#1 

 נ

$ 

#'1 

*( 

 ן$

 ו^
#11 

 גי8

 ה!׳נילש ^מו^מךצסןע^ו1^וד^!ודן'יכ&שןביע©^
 ^^היזז^מדי5ד^^/<חג^^^׳׳ז^םנ?ד7א1^צ7רי.ד^/ולי^ן

 . ^׳*׳ -י׳ * -י• ׳ד■׳ ^ד״-ד׳ < ז די . *״ 1 *, / *% * /. 1* 4 .
 ^1 1 1*1^ ^1!׳* .11*4^ * 1*? 1 ♦1

¥ 

 ׳♦ר/ח1י7זי* *♦רמ7 !%£ 4^ח
 £> ויןאון

 !ןיממ ד5> ^^%יפימיה1^ז! 55?^ ד^זה^מג^אב^ןיה^ס
 -^ו(1 <^>•^^£1•^ /{-*.׳ 1^ " /►- **׳> לל

 וי
 י3ו1כ^0מאסק^

 ^^^י״מי^ך^גייחמ

 ^^ס^־יז^^^ף^די^י״י

 ועו ז ג" י" ״״
 %״.,

 '*ג>4 ^״■^4 ״ ->״ ״ — \}1*

 *־" 63*-^די ילנילר ו׳ייגיחן <י:1צ>י.ר דןיז״9ן0י־דיד יי״כז^ דכיל ?ערק ^יאזזמז♦*״^ ?״> ג<יימן גמ׳לןדבג םילתה



 0,מ.ה ירביד ולמחו סילזסייגעחיכ יבל 'ירובחמ י.ד׳ן^י6׳)ימ׳ד(לצ*פ%יויר ץ ימלגילהן £9^^

 ׳ א/ז 1ממזא9מ "

 ",-!"ףי-ןיין^ממ*:יגמימא^יי'׳
 ___ ^אז!^||ן י ע^ד״נןאממ^לפזא^אנזיו

 24*1* /> 1^.*. 4 1. 4 *£^* ■!_ ״^11. ; _ יז **-<5.11. *\ז   _

 ׳*י:׳"׳׳.ך:' .';: ׳י'17 '"' י*ו*־35." ׳;/'־^ ;׳-<•.׳׳ן<%צ|־מן״1י £״/% ־1^ ^
 ^עזמזה^ש^^יוווזעצ״פ81!ה^^%<שד^ר^^^
 זימעל(שדי?א%זי*י^מ- !אוו1^מחו(וצדח^ו^
 ,]8!ןו ן. .

 דחלמןסי^י^מ^ל^כאיילצפ/ויעז^שהןיממי^^דחן^^ה^רזעל *ג
 ^צזאייר^/אל^פו ׳^ז^^^דל׳יץל^ה/רוח^^ד^ח^למ^זעל^רה

 ]וו^!^^נ^מ^^יי^^^ןיימ5^ה^^אכט

 גייצב ז^כי^נלפפ&ו /<דה/פזג^^ק^/<3ח^^ךח%ון<5ע/5ימד^פע^
 דצצז דצזמ^ו^י^גןע/זמצ 1^1^ ,׳!♦י^מתלק^
 ד^ן^^כלצת^שיןפש/^ ׳!יפויו ו^/^דאקדמאמצ ,/־

 <2־ ׳ -״ £ ן׳דמענת
 " ©זיגי׳ה ילעיד ^יחה ומלשלמ;ןוי0ו#זח0ל3 יחליל והמגעחש הועע-י חלו ה^לימיעע/זחסדעןמגי ן׳לויהלב;



 מלח<״גזו1ינ*>יולו ^^*יעמז״״מקמ״ימ^עןיטוייוימייך#,,),,^

 |'1י8

 מ
 ויו8וי
 *§ו

 וי*5
 ו6ו

 ^עןיין
 ■ ־ ״ ״ , ו״ ז״׳ ״ןז ^׳״/׳׳״£״ ״ י#■׳׳4׳׳<׳/ן-׳!

 "בגי־יד יל״ז ׳4־.3ג>ד^4ימו.^^ יד^ז4י^ו
 " 5ידי יגיס)^3>מע^מו<0י4עןיעג9<מע;ב טיד>מ<י£׳״מז4?,דהיליל>%> ,*£, י>> ;ך׳ע מן׳לז<*(לל)"



 וטי}5^נ^^^מן ״׳׳

3 

 .ד?***/ .*׳?י*^ז.ימי

 ^1?למ/^עלומן^זי^הי%.ל^אז^ד>^^ו^׳ו^ *4״
 ה!^י.^כ^^ *ל׳

 ■ד^־זר ריחמכ?ןדויי•*ימי*ילדיבחוד׳ח*יצהלןי*י;<דןיי{')**ש^סל*ח^למ^מןיא *י*ין•לןיצחדרלילצ 4*|די*ד^>ר י
 /• ן^3יריחימ לגג׳ע ורוירימייכהעויעו ריחמצי^ז^יו<מל*דחמכי*3>דית*יצ מ רדייפמ(״חי.יגב*י(*) * ""^ ׳*״

 0ד>4 יצ^ו י/11דח ע^גמ^^צזז^י^ ו7א^א/יז<?ד^<פ^נ -ד/^תיעיצ ^

•/ *0 

 ג*ירז<מ>*>^מ:ו דדר * ויל׳יכמה1עןיתי*?עוי1*? 4מה*ןמעמצמי/ימיי,יגימי מיירגעיר^וס ימ ז׳ץ״יןדצוי^גיו<;
 "סי^^ולל ה*ןו אלזען ד#יירמ)פן ^קחיד<?זי41ג 1מג3י^מו ךידוללו׳ ייידלר׳כימי ו*צ£'(ן>וי*ן*>ממ£לע>י>זי*.ייעכ י• •י ך



 מ
{4 

% 

 • 'י עע^ז^דיאז^ו•׳ ^מ^^ג^#^)ו^>י^|7ןיו_

 £ ״^)^י^^^ין^^מווו ^^*^©מ/#18(?(8!ז#1*<

 ׳"״> 4**ו 1יו>• מ!|זמ״ן ־׳״;*׳ ר״ **•יממ,,* מ $******, *, 4•***
 /",׳ ^׳עעי.ד1ן]>*ס^&ךט#הדד/ריפ/זזדפדל0*יזיג>ד>ז<*יי

 '2ץע*נ>ודע ©ןיי/ ןןיה ט*ומי ן>8מ למיג© ©י׳עי;\.בדי מ4עילי ל*׳•* ויפץמ^ז



 ;"-.**"ל •לגיע ׳• ימד^טעגזב ט^צייו דמדקן4נעיז<;נילןלן 0מ7ימ6ןמ#*ז.האך*5 עייפהא.<יי4ד>3
 עדי: ילעי^מלזל ׳לדעןדיהזיויי > ימגעיןידן !יוייוע ♦1י*י *ווייליעו דידן< ויי ייח• דמיעהדע ימ*>יןי.יו דעלמגעדניהעלקה/^/דייההד^שדי ׳*׳<

 >3 התפ1י^1^ז:י^^ש.^מאד.ד1^ו5מ^^^^לוז!?מ ״־4
 3 י ^1^זאח^ידןי ^7 ר^זל^דל^מ^עצת־^׳ו ידא־ 7־׳׳״

 י#

 לנוי
 %ימיז.

 .. " ״׳־׳^ יי^קק עכחלאדש!ך^7א!י^די ךל!$5 פסקי|ל >

 ^ידעע&עזעה די.י> ךיבא ימילעלה ןט יהז ההידץנסיהלגנ ק י)^3 ׳־ זועע המג׳/ ,לצע ליי ה&דגל/עי^ייעמלדן ,
 ,׳־עדימהלעלסעעל ל1יגועל^ע ♦ילל 1לי3עלעןלצדיי!עיו ^\דדדעא>׳>ייל^יעפיי>^מל *עדי7לעמךל£ץמי ןה



 אמ&ממ מפל^ןיע^לז^יי^יי״יא זיגגאדיוחהל*^לוע>ש׳זו ול*יאד •יקו ןנךץ ^וזעז/פבי<)חיט))ופ ^ * ■
 * י,|*ן1ן^מי*<!ממ(איאפל■ ילבד׳;1#ל*עי׳3פ;3נ£*ל• ואבד {ילילזיונעוג <ןלה3וו*׳עיי*יי״ועילג־יאין♦ולפג׳סעלג*^

 £ *יא *ך?מ^וןיכי ^^!^פזימ^יו&ןי)י^לשכדהפיווד^ל
 י" *

 '\ץ #" '"",־ ' ^ י י."'—׳ ־־׳ ״־'־־ "'־־

 ינש5דש!ו דה^זי#זקקןית1^י*<^ךמנ^ ןכילן^&מיי יו5ן>נל
 1 ־ח ם״קאזך׳זע^נ י־ר&׳^נ ׳הימד?];רח לג^1ץ^י1)ןיגו י&יל דצפל'
 ן ^ןודעי^ ך^זדא^ד^לר^/ש^ ;לי7פ
 .י אלםיצ^ול׳דצ דזדד אעל?^חי יג^/<<־? '׳סןפדוילצא^

 ^דא םי^מ ח^ן,^^םמיז ס^^^/ושןרל ן%#וז׳8$5!ן. '

 ״־ דעעדי עכזין״ןסזרמד חעלמ^^/ייל סחימפלקדקז שןק״כר7סקז ז?מכד7

 י '־^ס^חימ
 ־ד? ץנג7י3 ןזצא ^וי הי^^וד^^&ן המי7^ ׳גגמניג 'דאמ׳י יי ?ימ% ׳ךצד ל^ק.

 ¥ייעעלץל*!י<מכ(י**ג) #0״ 1י״למי>א)>1|1ךל^1>>י>ג״* ייי**£״> ול)1ג*ג*1>ל)*ן<>ן•^",ד׳ל^יגיחפ £שין סלמזדי וזיעי:
 1 ׳־׳ולחהדועאעזאסילמילייו^בק־ןייןזוהןע׳הלעש׳לןי)ץ1יג9ער סירעו#*



 ׳• *דייוגה/סע^כר^יזרמ םסחיבו <כ>*ע/צסגיז*ךיו<;ש׳ז>ו 0*!%ו<ו©*מ>/> ^

 0^ני^^גלע^ד3#ש^^ם*עחן ••ה^לומי^תפ רפ?

 ־פמזר^^פצ?^ ׳ןתיימ ^5 *־^מד^??זד¥55(<*רזדיד?1ט *לצן?יו מ65א^ י
 <*1^י<(^)1>ד9^^וז;|^מ *<>!ו'>1ו!8(ז, •
 *־־״ ־־* 4 4 -• '■ -״4—״■1--־-׳— 4 1• ^

% 

 ,.ד?*׳
 '^ןו^^־זלמ

 ש,
 1ו

 ^יו

 ׳־ \י־

 9 ־ י" 1* ג
* 
 14*441ן1

 וו# יג;
9# 

$ 

 י $



 וי

 יחל*

* 

 111 ויו

11 

% 

 ?ע

1 

 ''4"׳ו,

 **ו^ימ"** £׳י3ב3עד1ד דל״י׳ ^"פךךיל" לזלג^פ^מינעלע :שיח י!׳י**" *׳ימ הץיל{יב שימשל צ ^ל*"1*1.,
 ^"יף^ענ>גףל* לאימיללע >*יי ופיל**׳ י״*למ ךלי יע״<י׳״י׳יי ס־-נמ ינמכממ הי?]** מי3לעי^<י,"

 ■^^ךס^כהיד^לממלףלאר^^י^ולי^^זי^^ע^^^חפבןייצז

 ן / ׳׳^' \ ״•״״׳^ ׳^ ׳ ׳״י״ י׳^ י' '״^7 ןלר^מדגימי*

 (ז^78מ^^ל(^^>כ1^ף^ו^ד8^!^אי%1

 י ^/^^,ן^^/^מולמ^ףי^^רףןמ^מ^/שיז

 ־*־>ז

 '.' מצמיילי$^ני^׳#£יך^סעקחו^׳^א^ווי^^א
 #יי , *. 1 ן /״׳״ ׳ ו1\2 _* —* ^״ * . . *׳. .^ >   ~ ״:

 י * ךסמ^וסיפןמנ^או
 ןמר^ףין^/<5ן<ד^ל^י(^ד^צל%נפ קהמגל די^9ן יי סיפדקמבה5ה(<

 י ל^א
 ״״ ג^ילמד^ממ^ל^א^זיפ§^£^ד^מ< עח*?8 ^^דמיןיעו״יאל
 'י ^הא^ז1^^ןד¥ז8ריב^י^זי^ד^ויגמתמגריאט^ז^1?^?יק^אח/ז^

 ,רמיטע^צלי

 סמ^י0ר^1^י^^ן1*ךל^^^/5חמיצראי5ושא^יך^^^*ו^
 ן (./\5*מ ה^ז^זצדאיו^מ^י^^^צחלםו^^^ה^עהי !ד?ע
 -• ׳,'—ד. -י- —ר■ * —׳*־ *| ׳ס ״.* —י — .. - — ׳ ״׳ דע^דיז מ&זו^רמא&לד#*^* (?65(ו3*(^5!>?^ו ׳ ׳ 46ויימי*"

 'י דל)ג 3^ 4^ץילייי ר^-־יל ה>׳י יפ ובה ענגען דלד ךימכ׳י דוי חש׳יהכ ע הלד המחלכ ימגל♦ .4ילכ המ^מיית ליעל׳
 7 •5ילי^ עלמי*><?ל13ה איזיחל ן/ע ילעמ ןחךג#די חלט־יו *ילל 0עהג?ה0)1כד1צ׳ין<מטילי ידפייטלעלרעהג^ע ךלייי



 4ז׳
 :לו#]לו

 *ק ומילכי ןי^י יימ׳ג"!׳* ןמוי :אימממ*' דוד^י^ *>,4 המ* ^

 1 ^ . >״ -✓ / 4 * ^_ __ . </ / -י!■"• , ♦׳ 4._/ ׳1 ^׳ .4.7 / 4 - 1 ־"'*י' ^ ~ ." '׳'* *׳ ־^״׳ ^ —

 1}*} יי*# / ' י '? ' י '\ י '1 י 1 1^1) ^

 %5חר ו^1יי^אז^מיז{וילמ^^ן^^ת&*^^>4^,^* > "*י

 ׳תי/ ז" *ק* ן>־,

 גקןילהוזמגמפ :דזה ידמפשדי?^ ;־"

% 
% 
)> 

 .\ל

 ן*■
 ,*"ו■
 מ
 זק
$ 

** 
 דנ:

 ׳'לדי

 ימ
 0ן$

% 

 י^<?$#י!!3 £!5^דא^3ל:0.

 , , (1 ^ ^ ^ _ויל^כ^41 ■*ןי-׳י^כ

 {< <• . . ׳ 1 *•' י ן ן /ץ 4

?0 

 !ןיי
 יי

 £ח*״יי

 י>פ" עדל1י %ןפ^להד>פ^ [>גה ולניאן ]מ* 3ע_ב*די >£/!* דלזיגיכגע •*יז*עכ (>^ה >2יזי) י ופ^ני*<ןייד )פ*?פדי*י'#זי

 ^ן ׳• ^/^חילפןנ*ידפך*ה ^החהממ^פד*!* מלי.תז<4



!1 

'$ 

 ן ן:ןר*-•

9$ 

 ןן 1ןן ומויו <

 ^ כ
*1! ■ 

 *ר-

 ל;1'

 \ י^\

 *י*

 :םי^מ(^ימךי^<<י^
 י ג*6י!|£מ9*#ף^^
 1 ו0מזואי1מ^
 *־ ונעהעז2מ1!יזגמ^ב/זמ^מ) ־.ן׳זדעדןוםןל/^מ^צווולז׳יא

 "1"י1

 _...  . _ ׳ 4רץק07[1^(^ח7^רעןגרן^י

 *£ | ^^#מ$ם#8^יו ^7^רמיא^וי4ן

 ״> !ו1והי15^^מ^פנ(<הודש[יהדזז^ל^ען^^;זץ?עד^

 !זיישח• ^^/^׳]׳^עיימ/א״מיתןי וי4ל!עןי5על,41*נמומלןל,צ •11 '•הועגי זפדלמס^יי^יש׳ /*ייעמ׳ ן5מףי ליל>^



 ר!פמשפו

 י^ני^ממיי שלפמצש ד5,דוה|־יו^!0^|!$קן ו%חל)4>נ
 ד/י

 מ/זד/ז1

 ן♦ ^

 ^לל&^םזיזרדידדת^^^ לפי/^ד יתלל^ע^זאיד ^"די/י^עד יחדד/7^ ? * ;

 םוקןוצס
 { ^ . 1:-׳| 1. " . •2*-׳ ״ ^^!*2*^^״.ן־״ 1 £*'*־־ ״״. *+. 4* 1%**

 מ•׳!
 ד^<

 'י ~ '$0ז*9##ז $1 ־י

 ^ז^י^ופטג^^יה^ן^^ויםןו^םיד^י^&ד^א ׳יי

 !> גי
 *וי

 ומצ *־
 וי5^ו "^םךלדה ^/י0!^^ז^ך^ו:ףןארלז{^מןמאש^^ל5נ 4

 {*׳*/* <י '^זי?>י אלןיי/ מיימדד^קי> ^הלהעדה ןסמי^י/ סיאמעפ״תה^יש" ך^נ^׳פקד עע>ש1?*מלחל*׳ין ךדדה ■יהז׳ הל

 ל

$ 
>1• 

 ״%

$6 
 !זע,

!1 

 יי#

5* 

$ 
 ^ןו ^41
.1$ 

6> 

 ןזל

,0!^ 



 מ

£ 

 1\־
 1•׳• ,160

* 
,1.• 1 

 %1זו*
 -■׳!יי"

1 

 דמקג׳יז ון״יגיי♦ 2עה^גע.*ןמע׳^ףמו* *<י*ן ^^ויאגיין ^ 0י*?יעימ*ז *עיו<מ מציז>״<<״וגמ*<.*ז 4ין<יך^ ^
 ן י "117 1^ 11׳

 י י חחוד^י״׳^אזו ש׳^דזזא׳^ליו י ^ביצ^א^זויילז^ירן׳יאדגנןו ׳יי
 1< ןזר־/* י׳^חע /5׳2ל^;זי/^זמ׳7י^0ן}.? ״ , ״^יי1נ•^♦! עו

 געיי חין^ז^ויקיר/^־^יצ
 * ל^י0ו^ו^-^$ז%ד^!שאד^זה^5^<מנמ>ר

 \י■

 ך£?>, ׳־׳־״ י""*" -^1־־1•״4־־

 . * ש .*: * _ \_ \ .״ > .5. <׳-\_.1 . __; . _ *1.^.

 <י)1׳*0זי3ז<*ב•;כז<יי<זןיין *ל^כיתלת רח^&יו די3?ע ושע)וח/י.*עזע/ ^ג^סיל^ע לילא ו%>ל<י>לי^?לי£ל3*גל<נש׳)ליןיין
 " זימיבר אגגייפץ-) יעימזיעש׳^זטיל דליל-חי^ל׳ל״׳דיייעיא ךל/ל* ־■"?אי)זימיצדד :תאמללבסילשגיח ידגיע ילגד



\ 

 <י׳*2א<

 יימגוי

 ^זצ&ס^^י^'ד&ן^מ^אךעידין־ הי*> יי

 ד^$זי2?^ו^ל^ 8^*86$$ הידשןואזמחז יי
 מנףלאידמ^ז אאר^נ^ה^^יח^ו%ז'׳דןפחז#
 ן<׳ג%ז ^יז.־ ^*דמלר/מ ד^ח^ז־^לעכןע/סלא *מ8 ^^גר^ד©

 ס*1>*

 ן'*ו\ג0ד/ז/ודק7>^/<זהי35דן<ז'׳ , {!!,יח׳1
 —-,..!ימיו^זייוד^ףהוילעור^וודצןפן^צננ״וא ,

 >/רו־מי> ,11
 יי'־

 ןו^^זמיעאד5ד0יעל'דדמגלר^ו>/ויול5קלדן!5הרהו •ך$9ע
 ה^ימיהל^ןזזו׳^יוו^יהו&׳זגרטסב היב־מקו״ד^ככד^ןמ^י ^

 ןזימשדד}־ י*
 (ד^פלןזחכד^יה^י^ע^ח? וזיידכד ׳•דייצועלל^,הדל זילןהי ד1דמ ל^ימי!וד^פיזי/ז•*)';^ןפעועןמלפןי ל*׳/";

 מךיכ/כי>ע*קןןען ד)>5ץךהל^),לתכי)מע׳>?0ו׳׳תגזייע(יללן״י יל י*ן>ה ־9נ£זיכפ 7>(־!>י7 ל*מלן׳ן^ג5 זהחגיןל.<יא^׳ין • ׳

 *(׳*>

% 

85 

 יל

 !י





 ו^ושיידעיז* ו־ל3["'ןהייזיעמימדידמייחו&ייימ• ?יו ןמ׳5דע^ת<!1ס*י^ו?^קממ1זמ׳^^ימ^קכ 0*2ל?2

 יףןןיפדעי־ודח׳י^^/ו׳^

 1 /| ז• ▼ !י' 1 ״ /! ▼ ן/י זי^י^ ,1 * ז *ך\0000 / 1 ? ״ 7■״) ▼ ♦
 ¬י *♦—־• ־״ '׳5׳5־י 1 '♦•-״!״ ״״ ד•-- ־־(* ־י" ־• *י׳ז ־*•-•. .ייל

 ^"ךד^י !'*׳"ן)8

 >ל 'מדע^י5י^ז5יע?^זרזגערך^ן^עמהנ?5ר:ל?י*^יז;ש^?כ;>ו??לןז.* ,, ,

 (גצימה וימל^למס^יל/^הףע"^ ^

 ^,?ול/ז^ן

 ך^וסל .*^^■ינד5(לא,י58״% ^^^.^מלתז^ית^־^ר׳^א. ,

 אלצן^%5*ל%!פ9ו'י יצז דזחלצ ן,1ו יי^ זיעדי קדצבןדד ז^*ד1^צ הילןרדפפיז

 ףלח']דיפר5עמ?וני^ף11י/זול) _
 'םן^ו״/^^&ד^פי^ז^^^ימ^^ןימ^ג ^ייידי^ג^יידצמ4( *

* ז* ■ ^|י*0׳ה.*זן> .*י)גךן<,ד]ע^עיע^דע ליגלליל ■ץלע/?•,?י^סק^ליגי^יללמד ^לע׳יגזזי 1>י •־יללי ^,ייי ימגפ^יכ ל סהייייגאל
 ד



 ד״״׳י ץ*יו״^ג****<מ.ן.׳"ל לילל ,לי־",



 1מ>ג>יתריעמיק11>>מ0וש)מ הידד עעגנזיי !,זחחד 'ךי^י ה^ש/ג*3ממזי/זשידת מצשל ימ;£ <ג>^ אןרי^ל>5
 1 י ׳י ן^ח ?!ל ע לפן4 סוח ס? %ךטו ג ו&ח * ז^ןעפל גיפדי יפ;1 ^ י״ ~ '[0§

 זיה *

 עטכ
 ^עע.,י5ןלן1ן0

 י7^'יי״ץי;/.^ו/ע ׳ץ׳/1;•;^;י״ י:י״^מ^{ ^ י ״״־*י " י ">״׳>׳
 {כ^!דצוצ%^^ וירן7א

 *דזד ^^ר-5ד^ןר^ך^קי1רי^^ ך^^פמד#^ךמוהי * ^

 1!$6%!ץו ן*.ר5!ו!#ןןימו״5
 ־^עיציתכ 0מ<ול ?# ך^לצו^ ^יןיז '■ימיה מ 0■^יי ;|

 " ן 109



€ 
$ 

0 

% 
 ן{

* 

 מ!
 וא"
141 
 |05ןן
%! 

 (יז**

 ןן3ק אזי*יעעננןי10יעל^ה לגיעיי שגי#2מע יע״דמנ׳יו ןיינמ ימ׳ *יניעו סימגיו <נחקד (וודגיהו־׳־יעעיז •>/ למ״לןיג ט *,",ע.,

 צ (י 1*1(1

 .ד׳י/זא
 ,ועלקי ייי?,י1ז

 /ולכץ
 *מ8י ,״.״...,
 המילו

 ;ג 1^4עגצ

 יי£ ממלז^לןיזיממ^יעדזקוי ^0^5ז5המףמכ (דמוי^3ןע׳^ן שא

 ן<^ןציא^ןצהזה>צ4^'ו,י£^י%ל^ך1עי
 ^וווו^^9%?!>

 , -. . -.. -- .--.8ז״ש5יקילק׳)'׳מ5מןיי^)

 ול 1 £ י3^יו-#'^)ו1דנ׳^{<ז !11יי^צהג׳/י0י0!5תמה 5*מיי/מצ,ד

 ^/<*7מ^א5©^י/#כ^'יד^^>י>
 ׳?ןייו

 מ7 ז׳ר״7ת7תמ7מקןה ל3 ןממ36 ^4ך^ד

 " ^יל^^קצמא^ן׳צן^צזפ׳צעיןי־ י^יןי^יז^מימ

 'י2י^.

 ׳״׳״ ׳ ׳••י' •״-/*׳׳ ^-׳✓ע׳וו^עע&׳^ן .דק>ינ ד3> ^ 0^יי^״ילזיבד^ין׳. ^יייפחיללמ׳מיילמימ^נ^^,^י^**נ#ין **סייבי־י
 4 ^ |דץ^ גלכלכנ^0ןךל£**ן <ןעןד^;ג^)^די0(?׳י]



<1 

 י ^י*י;עי*<^^מו4^4

 0*1*ח*ץ01*) *ןר/ יי^*0*^01*10 ^ו ^ז, י ;*.:*;^*00^.!י '(* >* וגי♦ 7* "*'*(*> / 11 9' )

 ד־^ז י/^נ ־^^*^ב^ן/ז^ל^זי

 /?ז0ל'ע£@^ יל^ ך^י7י^ ?ןמגוימ??^
 !עצ^ע^יז

 -יי׳י״יד׳ !־, !וי
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 !יאידלגי^עיל^תא זיליביק קעליוז^^מיתפ^י^־^ י^ ־§ק

 ך^נז ׳^><דז^ן</דד^י!ד^^6פי ^ית><ז דוז>ז!יפ/<0^/<^<בי^ יי^!ןו ,"י
 1דוזאז^חידבעפ^דוי'
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 זיק וג׳מד *4>עזיל/יזרועיהמ ן<^ע<דה ךע/5 ע1ז<טמ^ זיכ/5 ךררבלןליד הלה״נימפ !

 **•*־^3־'*)^(ן^ן^ אמ^ז^יל יפש^י ^
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 ןדיכ

 ח&מ י$א ,רל^המי ר^ו^^ד^אשחהר^ד *!?וו £4
 ■ן?" < | 5!•* \'*" * ־י** * < --יי• ״״'< ^-'ן ן ♦ /\ ♦ '** \ •** ) * / 4 -׳<•-״׳ 'י״ *■יי •׳^

 ^ל)לעקני ׳ז "%!1׳,*י^׳/ ן<£ןעצ מלגי דפןידעיפלח ;יפפ עעיגס גיג^פפגיי? ^־יפי)פן ךלמגי)*'ן׳ן /ו ־ד יןי>ש,מ/ע.מי ן1*דפילצן
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 <• יעי>יל*ן^ דימ;מינז׳ל)עיע*יי^ו <;כגג־זןי דמ;בןליעכן׳בש׳ז<ן *ש1<ן מל^ד״ז38מ:ט^*ף^ל

 £ ׳׳^^ד(י^>ן^,י<^י7ו5 הי*7הוגגי*דל־א?^ב קיל^י/־זא^
 £ דן*ש7 •׳^(^^^^סןןמוידצד *^מלש0מ׳/ן?פזד/<לה 7/ילזצ?מ !^׳ ר^י<ו_

 . ־*5>/<^>פעומל \מ^ז^^^^^ג^ד5^וי^ז0,ע><^^3^יז
 . 4.וו^*^^5*6ןיחמ4ןו1^

 *$ז ]3?׳ליי^י^חעז^^ו ^3^^^^ה|י׳15׳ו
 " י א^נ^י5^םן^י^^!^^^^^ז^ו?עמ3

 3$#מס(^ ׳ה^לשקד^ס^תז^^דיי^ייוצומ

 ^>^ט{ן}^לזי ע)*יעפגיי1>זלעהי3>ה5'׳ ל^קכילע״׳מצ&יכ ימלמביהי)ן^יפלע ;זיגישע *יי*ין ^׳מ? גיו<״י(י>> לגילממ
 * ידיגעד 4עגייי ךידלעל ןליל ;גפ זי}ן0י#1׳/וו
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 וה5י)ץמ^ה^^כי^׳^^^ף^ה>9י5^ ?״
 0ו¥י0'י^^^^^^ו^^1(!ןומד !"
 ,איד '׳יזי?/זל'^ו *ן^בז/<ס/<^י5ש7 ץל65׳^ע^צ ודי^כ?דיז *
 #י^|י^|׳ד^%י#|^פוו**מי1י^^5 ,4

 ,ייל ד^/י^7<^מעלכזז׳לעןל זריה1*^ זייגעדמצ ^ז יי ן!יעד7 "*יי־
 /^יי!?ץד־מפזי^^פ^ן<י*דמ?דמ^ו ־ דדדדצ^דרו^לקטיידמ^י

 ז1יץנויעז(<1נפש 1
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 דמ
 וי^ר^^ן<מ!^^_
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 אז^ל^הזא^קף^.

 וי יי■

 3)פ׳<ז׳צ
 ועיל1*ד)צ

 0—/.^*יזעי 02>הן^לג>כ ז4ל 2עדש>י0עלן,.ללי?י1< ^דשייצע^זי ךלהלדטנטיצ)ללילןיג>יצמ?צל ג^ילע״^על׳י^לזעללע׳צל&ל
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 ■ ן@5> ל^ע ד}ז/< פ*ח.לז
 " ך$1$ן%$,ר$ם!$ןד/וי1'דמעל7וצמ1נ^וי ^ז^,$׳]עינ ל5מב}1

 טד^^פפ^ו^יגינפ^ד^^^ידמע
 <״*.*ן^ ^גב^ה־ז^ע^ז!־׳ ךןמהרזהי ר^אמ<ל^/ז^א7
 ן -לעיר^ן^הלהי/ו5ד^שן^/^^ן^חזק|חמ31{!צ׳ספ^

 1! 1 י^^ןק^ד5סמאןף?17^^^י^5^;^',ע^^יז^

 ." ףש^ךירמ12׳ן<,דןטד,דירמ ד&^סז^׳פנלא^^ג^וי^ן ^
 4•^ ,שי^^1ל^די^^יד^י^^)^!והי3^ג^^
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 ןעעגיו

 ע ג
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 ע^ס&לשע
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 ך*5י5חן5 ומ^די׳קנוע ^ר7וז(״י(5מ ןזל&^ז^י^ייר^?

 ד־ז^^טד? *?^?1מ^^מפ

 ׳ז־ • -ע *־ *,•״ ; ן ״^. <^_ו

 ^מץ/ע׳ /חיו^ ^ץח^ גי/ /^//ץ/-4י ו ׳קי"ן;1לזאןי

 איחידי/ד^^^^^<יזך ^גרי^>יפ ■• יזומעדק ןלהל >דו^־*דא]צ^כ י

 £/ז)

 ץיןמדכעשוהלוימפלי^ץ׳ר^ימ^ובי^דציאןצברשממפ)
 ל|ף@" דו^1^ו״חצ(?ח^מצ< 5דעלזצג^י^נ ^1ע/לה

 לנ^סן*^,ל^אז^ז^מו6^??י5!ה?מאז§^?3ד^1?*ןעא *
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 ׳• ©בג1יזי> •חץלי 4׳"י יחקל ןג׳ "*יעיי "ילמע יל *> •חק) יחקל י״*ל 3יעי ':־־י**יחי *י״ייק* ל •"קל
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 ^?^אימ&׳״גי^עעעייייו הגיע״יעל^לש)ל^^יל״בהדיזממח^יייי^ילעעי״״חלל^^^לן^,>4'0ע!^1

 ידח(ל^י1ה^י5ז^א^^5?5^^אמ,<,'5'7^'י4'״(י׳1^יי^י*' * י

 ורחכילסידפס^ק מלמ/ייז ׳אי-׳ג 7*עחז חאמושלזז /<%צ יי^צד ׳*לממ
 ־2!5ויו^ר^.שן#%ס^ .י

 קי^זי^ליי^דמ^דל^מאלמיז.*יפז,^^ דמ
 זו^^רןי^^םנ׳ו־חאפו&ז^ךןלל ׳׳ד^^/וע׳אז/^/<^ !}

 ,י 1
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 7'ע י * ?#2י>כר)כ})*זו*ז1לותענ1)

 ^/זוו^די^כןילןו^מעדףרעשלוו^
 ה^כיאל^״ין7*"*0׳
 ימ8

 ג0ן!ודןזהמהז^סי!רד^ד^7י הזליי .
 ^׳ן '־ ־; ן

 יו^א מ^< :

 ^^תש^לזצ^ןדשצ^זד־ן^ז^ רמ^תסו^ה
 ימל8י0עז?ז*^ ה|?-1ז^זמ^לז ^*ל^ימה^ע/^דט*>^5^ד)<'לק 1^^,
 ש׳ללןי׳^^הות!׳^ ל5ימל>ן<ח?< ןל ׳לעיז׳ דיהדפ ןמ ו^פ 02^ז?!>׳*^< *^יז !י^י
 י?*זי>§^ זיד^כ^ד^^יזיי^דציקנ י.*י7פ^*ן^7'^^־מזמלז
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 17ח׳ג!פ
 ־%^ימוי8ז?ז
 ? ק^למ^<%רץז^זיע38וו8^
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̂ וזש *יי
 ץד%זי ן^^רחמ^מלצ^מז^ו^ךויאו^פל#

 ןוהנה דוודרש#!5ו2!ממ׳ יל©< ד6מץד?יופלמ5 ?זז^ל׳ ן׳דכו׳יןי/^וין
 ' מזח?;פ^ 1לג2^ד<חכ!1^זדיל 1¥שע5יע
 /1^ד5יל^ן־?י|ל5שן הל^ע3של%51עד^פדוזוד8להך!2£ממצ?׳^זל^<ן4כק7'

 1ין" ^'מ!^^%^^ח^^^ב5^^^גזי^ןימלכד^^?״<מיו׳^ד

 * ,ג^ דממל ממ^ה׳^׳&זאליאש;דו1/<ג3חדמזודןרפגרד ן<א/<ז^6ז* ד^ה*(
 י 1 ^'ו^'(^כט^^^צ6^/^ף^^עו8^^י5י
 £ 1 ק גב^%0ת ול ד^ייז זגפגנל^ ?זועהו

 מ ופ5!3'ידזצא01ק היל^^צע׳י^צ?^ ץדמהדידח ו^תאתלח^רךלגכדז
 " י*

 ןיז׳מ

 ן ן דג^יל

 %מע1^^%ח<מ1ו$ דהל^^^מ^סעפיאאדוזו
 ילגח^ןאדז^ז*/^ 11> ן1מן3^מוןן8£י (,^דמאיהיווו^פ^וה^וזצ

 3 ־1 וי^^י^ד^^ז^^^דס^^ם׳^^יכ^זא^יו״ר^אןליי יו$מ
 1זז י?1 מ^ז8>מאזןג$ןן^מ6 ר^?^ז
 * 1 ו$#/יז^ימ^^^'^׳יוו^ך^זי^1^1ןי^>
 " *י
 4 ?,ל5^ ׳*מ^דזו<בע ד^י (ל תעק הן5?ןל *^>8'ד ׳ חגדזךלל יו^כ^ד^דיצי ו

 י£ ספו^^/וי1#
 $1^חולזדצ;?!1׳£מ ן 7!י.#1@1ו901<?רא?<ד:׳ י^מ־י8$!#

 י 5$ן5$$> דומ^ןיז ^?,*אז^יןטצטןןלחיייןימר^ו' !זי5י י*2$2

 ו^^ז/יזיפיש/יאת 2ל/^י^ד^זג^,^ן^יצץל^גזזסידלסן׳׳ן־^&^די^
 ׳•*י״/לל^׳לבלצי" ^^#1**ק**<*^ז**רח ודממ1יו<מגג1תיע^־ימיימי^

 " א*?*!*** ^ *>״״־־> ״יי ^ ^ *ן״ל* .
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 * מזמצוו^׳^^ייל^פג^מ ד%ירהז־^^ק^תיגביהנל יזידי^י©^^^׳׳ זהןילש.׳!
 כ ו$ימ^מי5׳ך^ , 1^(^1ז8^^י1א8^^

 ד(ייד^ף^%!?^5ע/4נן^•^^^ןז7^^ןן7^ן

 4*• ^ 141נ£!4^£ ״-.!.־׳^.-*:ד־^ 1.

 ן ״? //>׳ח7 סי/׳ויי /^{י׳עז ׳ ׳ '-׳׳ י׳ף* /׳׳ ׳יג״׳/מי׳

 1 ןג1נ זר5.^רו?א מ3דז*מי^^עז ^דוןע7^זימ 5פ5כ *־^י^ב^עדחל^
 '׳יקיח יל ןנשו ךממ דצמלפסכ וד}יי5ד^

 1^ו7מהדוה^#׳7ע2ס/ז5גז^ ,.דד^׳/י^תדיקוג^ ן^יז
 *■^נ -114״ 1£41* *!>14 •1* •1^144•

 ^מ^די^מן^ה|ד^4^
.._ . ... 

 י£ *1

 ^או״^ע^ו^^ז^א^/זעזדל^׳זזווחי/עדן׳ (
 ^ד7 0^6?.^ ז^?^*ד^ד ף^סמיו^ז ^^ימןמ^זפרידז^ה^*^/*

 ^^פן^&מ^מי^אי׳דל(•
 '־ >3 ויי*י" *לד ןל;פהי מיגיצ מפי<ממכ4עןןעפייןזל*ז*>



 !ןי?ח< )ג30י^ל^ד^ין0ו1ע4זו״^י%זאן^^^0,ע"" " ^,4,.
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 ׳^מלכ^ןת^גוי/^ל דמחל חוזי׳ זןןיזד^זיזי]^^ יד׳/ןי ׳י !/׳י׳♦.?
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 י י ו^|^1^^^^^ו^וז^יאאממיי^ה0?ן1י7מ

 ,:.ןי^׳ ־ 'י־ '־
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 פ9מז •• ר^גי
 ס/וץ ךי^נו ד^ו*ד/♦אין*ל3 דדןת1ינןא־6)ע ה!ץיי ו*75קו יהז^יאצא €>ע הי^ע

4 $*$*! 
 זפמ ^זק^^שפ׳סש^ד ^8׳ ןח^לאד^מ0ן?5^5^5?׳ *
 זי|וש זא^עיזי^^ 9עכ*?י ^ ה^ך%^^י^/<טב1ע,#צ!וי'^^־ ״*

 $ י!ול^צא ו^מ85־?י ק^^י^^^שחזוד^טק^ ״״

 'ח^ז^פםולמ׳^ ^!??!׳׳^י^^ע^ט^יד&^ל♦ י*בי^צ/<^
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 שב
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 *יל ירמח^דתע^^ז(^מדרי3^תיזח^חזזיס^ד5?הקב&־^פ ... טןל}י
 ם#7שןינמפ יע?5אזי^עע^ע/ז^וז#מו ן<^^ל1<ה^ל?ו^דןךפ ^

 ־ל>ידגיהוג^י^^ןומ1ש^^ה^קעע^ן^ממב ־ "י•
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 ^י1> יי
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 י *דפ&^סינזמ׳סנה !וש רש/^ ה1רק2ל5ד וזיתי יהז^וחח ךלמו הייפקו

 1 ןחממ>י<ו*ף*׳ן1
 ג א88יומ$^



 *יי"" ^י״״י^^ךיי־־ר^ כ0פ7ל יכי^עמג ד ו*ז*דח רעצ ׳■)>>**<״,* ״-״ *״״״. /

 "מ^.<מ״>יי%^!^ ^ימי'>^ע^למ*^גחצ1.*
 זהד5ע¥*ו!ןמיו8$$דאעל יי^והי^מלסשיודנדרפ!^ *י
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 ^ '*\^ל0^ץל%^)72צו^ דפהלפווצ׳מ 5פ>^)ליש8יל^ד העטמה1צ;ע לש*^ע♦ *בפהפה ♦ילע3פ ^
 ע ^^פיפ>ד;1נע^ז י*מלץן^<נ׳פ :כע^ל\> 0*'ני\כט^ ל!)ו;ג*#חל
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 ♦ 3יי ישג ׳;ליי ^גילכלגיב )לגי ׳*דשיי^יעל *דמכלש טעו4*> גןואוילש׳; לקללפ ׳מה״כויהיעי״ניגגה^לף •אישסלסי^ן1'

 וי ^^*^ל?¥8יי
 *זהו ו^בש ך%45יזי דצ!#! ך^ הילמי)לנ חןי$7קש

 מעל^^ךששן^משקו8׳דה'וק5דחעך^ן)^2פל^

 דיד^ו
 / ן לגיאד ^^/*1*!תבילג׳;/^)אמשדןי^ילנח^ו^ד ץלזי1(

 ז^1!ה^יז^־^דז^ף^^ן^ רל׳מלי>/<^משד .•^חזצ ־

 ;. ^^>'׳^מ<ו'4יר^ו>־

 ■^7£*"3ץ!3'1 ^ זיז״יאע״י״^^ןי ****** עסיי).* ^מ".0** •<ל^מ ,*״
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 ךזדיד ז ^ן;^יז חפ^עד ^^יזהחמיג^^מ?* ?6?2מןממ/יר#וי,מ9
 ח^יזן^יחמ ^יעזןיזןיםד^י ןי^נ ^/ייבע^ענגי^דקר ׳קי ם־דקלאגעחליד/י+ןד^כ
 ?לה ^(^?ח^^יהזמע^ימ^צ^ידש^ ה7י'יצ?ייו ?1 •״י
 ^^י^׳י^ג?י?ז^,*דן^י?י?^^^ןד3^^ *לה?^ ׳ל

 * *י

 הכ'ה*ר?א *
 /♦י^י׳40ל|

 ׳ ׳ י,די7<שחנדת<חכד^ז.קזד?מ יהדד
 ד^דלפלהכ^דזאדכעז־׳?^^

 ו^דמ^^יוי^זמ^ח^ד!^1^^ך|^^רדזה4^י^?זור^יה_* *
 א^אאו^מזי^ י*1עאזא^מ5י׳8ד^זוי!< ללץ*ןיעמ@< £־ ־־־

 ך%ןזאו.־א^מ5נ^ה׳^פוחי!י^ודמ^י^י^^ ן ד".
 יז

 ^!#!|§)ו*מו0מ^^
 ^1עמ>זי1

 ^ן!דן ן)יןן< י>ל# ךסמל ,ל? ךידזזי ^ סילו דל״יה דיל;,יש למאש מגל ךימל הוה?לילחזי *ידעשיי ה<יע.חע1יינ אללו 1יעלמילג^י״.י ך3מה

 ׳.לשל4מ טעמ ?פ;ןנש*ל ץיעי&ךיל ״,־ ?ב ןלימנוימלי ?*מצג/נ׳מ״פזיוי ^חמל׳ימ^יטלממפזי׳ל)ןוג״לןוןמפז<>!"





 '•'־י*9 <^^^גוןט>גוימ זי״ייז3(5 *** ** £

 זדדק1ע ףיקתידלגממ קזייזרןלל*5 ןימפמ־^ןצבו ןז5רהיח*י ק ?ידשכן^ד 7י^ג

 עיע^ז; "*,לגמוחתי -־״-
 ך^הי^עער "יבייי^נ {מג?^כ הוזזיה^דו^ ^מיפל4מ2י%*01ם^ .^

 ץ^7(יי^*}ךמ׳

 ^.הךעדזז^ו^ג׳ת )4׳

 4וצ ,?יצ2

 ־^^*־3,־י* 'י

 יגכ*^

 י ;ן^גננ *
 ^)ע/.יצו

 ׳יזזועןיאווליכק *־ן,
 ^3*7^>ה ד^י^ג?>ימ^??^/!^1^^דז#זאו ו^וימאי^ז^ג \ •י

 ןזז^וי'ןיי דיקפי ןזהיחומגד *ממעימי אימייל"ומזיו$דןעע למ זעטו זמב "

 ,״____ _ . _ מ1(0י^א ז*1

 ועוע#זא4ע7ןאא^^/^כ3זזא1ע^יד־?ח^ז־ז^׳ *,*
 ו^פלמה סראי^דאמדיו !די ^?זזדד י יהדא׳ד(ל ^י קשמד ^0 *2

 , י *
 • יזי־^0)>ע^)זדזג-לןידאידד ׳־ ךידיעי^ עלש>לצ) **מ׳^וז^פיי !ל*לשז1 ושעי;(׳נ׳יממ0*י'טמ)^,"׳ *י!ל*^ י״ייפ^

 ׳ ז״^ון^כז^״יד|>ימ7 •5^ז1?לעג^*ג<))זמ> פא •ז־״שיעלקועא1ד ^רוידעי־״־ידיעה
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 רל ׳• דרכ1כש;פמפ/גייעלי>מי^ב ׳לגיל העידיכו יחמגיהחנ״בסיל^גע'י י חגיב

 1' ר&ע ^הץ^־׳ד^יז^ז^מ^ דז^^^^המעע^תיצ

 ^ד14׳׳^לז!©הממ^ל׳ז1 ״־״־־ •^"•־־•־^־־^ ■ ■־•־ • • -
•'*!?. 

 ג ־ל-צמ^^עפ ז^מ<מ ו?פמ ודןיאלהט?
 י•) י־?-? לעמ^מ^ד&י^ד?? זזזתי רי!^דד)ש3 *ד#' ,^^^?^׳1^לפגגכד־י יצמ

 !י *1**י״־״.,,^\־״<־״1—^^׳^ן^^ץד^כיוערעורשאה
 "- • * %י * ^ ~ ד״ — # ל \ '•׳י { %• י > י.♦ ^1,
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 לא^מ56^ל^^עיי^י^^0^זז1^יא(ד6ט?(ד7)^*י?^ו^ן>"

 >>י ^ וזיח^ח) 0כי^>י
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 סידפע ו^לבי ילגמ •*׳•>״>י1״עכצצי#עאלי^ןרילימ צ׳ל[י דסבמל סעילסיקי^)^׳6ין המ׳לליכלמפש׳ל ־ד יעיגתו <1 .
 ׳י ?ןוגינל יועעסדעהו י**עמו סילעהו ס־לעהו מ\דןיעה> סימ׳/למ 0י.פש׳.י0לג>!יו ^יסן (•ליעמיי 31 גל ל <1 עילעזיל 2 0עלמ

 ?ויו 5י £!־ן
 ׳ • ן 5 ^׳5
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 ^ ^ 5^י * ׳~0 .32 £

 ^־יז^^ומי5#1"}
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 ימ^מ־מן^0^^0^§^ן^*^ז?זויו ץח^?י^ט^?מי,

 די׳ד&מ 0*^@?

 זאיז• '/ו^עזע^^^^0^>^יערו)^^^ג?ח^/ר*כ^ז-ו4^זדוהז $$

 ד־הלי די}י3דןןוודיקעיכן !ןואיקפו ןימד ד׳חיכו ןוזימדימצ ץו5;?ןה; ■ ״ ,, ע!זב£
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 געבו *הל

 '"; 1 *י "מ־ * ד^ד.*ז״ יו?3מ*ייייי*ו;" ו י4*יוי// /0יי י
 ^ ל/מ*יו *למלמו גי״ע^ז-ןיזי/ס^ח;^,^^עחייבח עףיחרע׳ז<ו *ומ*^*•^>***>ן>ן מ־>1יהע-מ י^דף**;*;
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 ׳• זיד?עידר>״וץ5'ג''י '^יבגג'י סיקדיי■ דמז^יי דץעש^״^דיר-^מעיו םימ״1' .יי^^ה-׳יןאן*^ ^

 יל(5ך?!^ן|1ו#^!1 םן^עי^ההייר^^^ל^ין׳^יה 1! *
 צ*ל געיל *ריכי&מ ^^׳%^מ7<מ'ץלןמל^ $ש

 וקע

 צ
 4׳ .אצ

 מ*
 3עוזזי!ן־לו%3שן?לל<ר^ל'*

 ^ןיז#£@מף^י6םףי%#!ו|ו^^ו^!ן^/י^ ג

 יצ^ 1י ^
 דפ5^ ,*ץ

 4ולב^דול5 אדמיו ?א^ר^עיל'ז^ע^מויאלמי&^ייןזעמ*))



 זד *י*■*•*-••^
 ^)/י״ס ׳3? /ח׳* ׳^(ליולל!5^

 <*?■?_* **** ד״" * ו**״.-*י■ *<׳ —* .^׳ 4 -*״

 רי

 ־ ?©>?ג?נ>ז
 -דש^י/1עדאה דרלנ^*פ •מגילילמ^לע^י יגנל׳ע 'יאז״^ז׳מ^
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 ׳,/י | ״.*'׳ ?♦:׳ '•.* ״■ "•""•".■-,■.-,ע^ד1<(דז0,א,לע

 יז" םי^דן)זלזהן זוש^>ןלחל>פ^ך1!^1!נ ןאלעי^עא !וןלשבר ;יצדלכ

 ר*5טמף׳
 >ז*זי>ג>

 ;על^ו
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 *©** עימי^^ץ^,,^ *ץמי**.ן* ץןץץ*< 1ט״,יג*ד#*,**ך* ,,כןי״״,



 ׳• קח (יעו ימי ע׳י^י ן^יד״מהייעעו *3*״< יי^יסי^^?^^

 ^!ליי&^ר^׳ו יל*א
 ^א^^ראאורהיצע^^ '
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 רמי^ז
 ^?׳יייס^יקרז^ עיל5י רי^ש ??ד/י^ה ידמ*ד ן<כל)כ ,
 ז^גל^זל^^מ ו^5על/ו'יא^%ממ/זן< *<ןי''ןמו^ר ?יהאו ^ה^דח^ל £

 רתא$5זי-$ושד1!^

 םיד50זי^ד{יז דזייקן״ול ח^יד ־י
 נ# ןוזהי מ5לו1ו!ןלזח וה£׳ד5יל ירוהי/ופלע^ו םאלןליל םי5^למה ,דימ

 ^*•ל״זז ןי*>)צןט51(ן >זזידןז> 'צג#ד ן ^יזיגימ; ׳■ קדימי !עימזן3^י^ימי^הד ןוזיעמ סמדי^ מ י יי
 ׳• גמעמיי^י״יייג^יו פדאה0יעלכזיילה)'*1)היעשידזימזדו ס׳יע&כי
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 ימורע *

 ן^וע^י^צו ^53י^!די^?8^^מ©^-?^<של.54 4 יי

 זמ^ומסל^/מז^קו^ ,,,. עה8׳ '•יע
 זל?^ מע© ז^מלו^ןמז? 7גמ^^פד%ד^תמכז זלו^א^נ^ר/ייא©^

 )דו*<פ*

 ע ׳11! ־ 1
 ■ גמי

 זזוןזעז|5^י 7זי^ •דחמ ?ו ט^י מי׳^^ ן^ת םילועזרימ יגק ־׳ ן^ע^׳העפ פידמר
 י^י׳ללא ^'ןיע^״^איק׳יד^ ל/זש^ןןלפישלשדיגכ ידןז^מ^ימעגי ; ',:

 ,־׳־"י ,׳ *ד דיצ^ותתוו־יצי ץר איי&ימצ קרד (<ווטמ
 מםעהךז^מר<7דדצ^^!^ר)1^^א

 ו׳ו*י♦ י^מ^^יי־׳׳יי^^מ ^י**״ "



 ך#>1>ע*יפס*ו המבח ית3*1*ו יג^^נת^מן

 1- 1 י•,

 ז^#%מוו8$53!1לזדג^ר^30ן%!0^^1'^ג23^}
 ?> י? #ץ^יק^^!ין5י^^י^ח^זז^%מ^*
 ? <4 6^?רי^ז המזס&רוימצתצי *דימה^ז^המ ועל1דת;נמ> ?*דחרומ^׳יד^:^?

 ג*!נופ

 *ץ*
<$* 

 כ * •• יזוו^יוודת הי^לע;

 17 ׳י׳י^י ׳ן^/ י ן ״ ׳; >•> 1!^,"1\1-{~ '0 ׳";
 |5* ^)^^!^קוך^יו<<1|ד^ ה|?|?מ!י8ז!#ןי¥

 "רמו

 , - רחיה׳^ץד&^גי^
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 '#>י

) \'^\ 

 " ע!!4^ו '׳ ^
 ״*!* !יי|ע למק^י

 ^תדןיגייו ׳עשידמעוע׳

 יה^׳^/זןו אל ז?ן^ילהךל^ח ד^די ה^/יי5 י^יל^^׳•!^^ יו'

 ^־?י״ייקב "יזליןימוי ׳י—׳• יול ?י א9לי יפ י^עיב&ןיממ ךדיצגע םיה1)ד^׳פ^ילג־י>ין ל^י
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 ,׳.׳ 11^: :'-' "1*־7?^;■ ',?'\^','^:,ר,^-ץ'*'
 ד^כימיו דיזי(יפגהיעשיירמ^זל^ר^י3רחן< זח^ע#?

 * ־81^4ד^ו11^7;^ד>ן>>> ,ז* ז1ןדו י^ז**1״ !* 1־־*^■־י י- ■♦/*. ^ .7*'~ > ד- , >*

 ץעש
 ךדורבחדש אמ אכדעפ׳■ 1המ?ח הידח פע&ע פ וה^חלאןימג&י

 .-ד^ןו1י^98 ^^יו 1 ״״?

 ?גץ7^מ^%©ו ל^זי5>זורץק?ח ז?5*ל!י^ה ר^יד^זימיי^י זי^לנ^פ >
 ;ז^וןייצהד^^ ?

 "- איל יחזמעכ (ד^1ע^ד^זנריז יזד?^ג/ימ1וד ^ציעמאש/עתיזי^ימבמכ
 ^הוהיעשי^זמע^׳ע^בו הגץצ5זייןלןח ן*ל#1?< (<ל'1^עלמ

 :*^,)^^סיקגוסף^מוילארגצן<י1וז^?ח*
 ^ה^ץ^?י^מז^^וודץי/<מו^^^1

 ׳ מימקמל ן׳^ילכג ץ^אול זללדמאו היק?ח

 ל םןיי^^ך^אךצ^אלזאדץו&־^י? *• ״
 <מ'הלה$ו?ח׳זחע5י^י!יןלזחד^)<זןמפל !י

 ^^והןלץחלאיוושעירמא׳! ,׳י^נג
 ז ־ן.. /^^^^!!!יי^מו^פל^^חיז

 י4עגגיפש׳> היעגעיד ךיח־^עעמע־ן ־למאל ד3ע מ׳**׳ני0 *0 לע *"*ליי ^שא-^פמ^׳עשש׳)
 לאב ץ־טלאןע <נ'ג!פידימיב3ו <כיא׳בני דבי^ןע)יעעי3א׳ליי׳מושדמליןימע *ימל^מלוייע*•לפא

 * לע/עששס^דלע^אן לולשאבממללאמו יעלנמל





 ,־לנ׳ימ־פ,, ©"^ייי״״ייי׳י־י?• 30^19

 ילגדידעהיל
 ?יליצז "

 .״ ׳*^דליןן^
 ׳•? ->? . ג** מני5וי;ו•

 להממןמשסויז
 |־למי5מ*מ1■ !צ%?>

 י ^^ר^^יסו6יל^5ע־,הז*^ ־^ו^לי^וי׳^^עואי^מ '"

 הי^סחלזר^ש
 '^^ז1^*י^6^*ץמ^^£נ5מ?!^1י!דיד^^>נימי?יי^?ד^!(ז??^ <ג>

 ?מ) 4
 היגפל'

 ע?ןפל

 1;-- י 1 —״ \ -

 ׳%ז׳<:/^ ץ#**ד6מ7 ׳ /"7חח/ע/׳ !!יל * ♦ יח*

 ־יןעי •־יייילי]^ עלה^וץי ן!ע^ לשל^י^ו^שיעי13פ ^ןע׳ *4]> ע <מ*מ 1שעלשו<0ישע>ג0לצגני הגעימ ׳כיעויל * סמ *זיל׳סל
 "י לע /ו*צל ץי י-יגןה• ייגל^ ל*ןל םכייפיי)כדיו^ת^ש לש>< טשפדבמו^נ" לשל סוימ^ יזמייימ *ימ 0ייל לע לי*5*





 ־*2־

 1?׳

 ינמשיצ? י^יממ^^זמא ^ד^^יי^^׳י^קל^א ?%-״ד§ן^ו*׳ף > י
 ^׳/ חעל♦ יץ/7(ד/ול7 [705סעה/ו$פףוגזו ד£#7פןג/<ו## ^ימלוי ס׳/לטד אצי!ייןי^ו/וול קןי!0עה/ווש^5הדע^?פסארעא יי86
 !**לה? י**"׳

 !יה
 2י$י>-י

 .דד1ז<א'.1
 #>כ*6״)לע

 1ר*׳ע!שע

 7י5יל׳^

 ז^קוע יה*דןלו וע?פ ועקלח ילפהי א־שס רהי$7שלפל־

 ^פ^ד30ןדיחאתיזוינויצ יי'ןו
 " לילל 1ילנע1>מ3פ ןצלנ!לל מלעלומעע? והצג6ילן מ יהדרזנעאסמןסלצימיפדלגיספממ^למ כ*יסי ןזייבימ לפי
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 ע>]אעימ1*מג#ןןיע*?וי ז^מ^ן^מןמ־ ■£!/%;.:: .,.
 ׳• ©מ $^ן£^1#*ממו*.מו£סן ^•׳^,לא^מ^׳ן'׳ ׳ י ״ ע'״'" ->•׳

 ףלו'5י*כ<%

^*1 

 -..״־*■ ,י־*■ ^ ^ ׳י91יו8^י*?3מ

 •£ו1י^(4(.1.1^.^.£.ד■^ 1^-. —..1צ״^£• <^*-111*.׳£_ .....£7 11 ..״. *..יד־

 ז*' 1 1|• •!■ .^י•^־־ ••= ץ

 ^ע׳;׳^;ל'לןי51 ^■רש׳^יי<)צ30ע*ל]יי;ן*יל^יד צןעי$*<£)ידןי־מנ^כל^ךיין רןמב4>ני.ב*<כפסייו יסוה#׳לןיב ןד סזיעןאב
 ׳י זנע?*צ *ינ#ךיו וס בסי יי^ח ולבחו סיעייגידליגיי



 "^זן^לי5' 'ה^־וןע
 י ׳• גערגי^ע*

 (י^זא^־ן^ז^םלע1י ג־־ #:
 ^יג©ץ <ת־^ד^עיןכל (<דפ'ה ^גזיע^די ?זהיע^ןל (<ר^ך ן^אד5>ו אדיג^מ^
 2מוז %ו*ו#*מו^ >

 *ז ^י**י ז
 $ז ^ ?ח

 'י' "״ ׳ ןי״זזיזימדלימג/מגייזי&^ן^ע^יגל^עוז^^דצצךרז4כיקז(ין■ ;
 ^הןמ^׳זיויו^מ&^ו1^?*^ \ י

 ״־* *4•
 ... • * :״י י .ז /

 פ!צייבה>פ 7ןדא *צי;.מוי2מי ימגזלה^^)^יע יפ(<הב)1כהמז<ס,ג)^ימ*$י)יגי*ב ודלייל^יזיןה^יי^ב דל*)יי>3
 ^1 *^;ה^^כי^מ׳^כהן^עיע^^צ^מן0עי^^^ה:ימיהיוון?דן>^^*4)מיי^י?ןיין



 1 ז־ ע*/4ד?13!>ומנ^צל
 11״/ -מא7י38ןד

 ׳""י 1 ימג/51ע$ו!ד!שד(^תפ^^
 " *| !?ממ^^^׳א^דיק^א^מל^א^דחאץמ#
 *; א^?^^א)וז:חבזמ!עו)<ו^)היופלמו^שא זאא/ו^יגןמפ

 >־ !, ^ד*י> ן ^114*7. 7 ״ '"*״(״ 4., ״/ , 4 -— , ״ ^

 ומלפצש^דפוצ׳לפיזל ין9אוןנץמש
 ־ינ)*י־י מיע?״.י;^ 3;!5ןזח *מיח*"?1"

 י^י^׳^־יל^



 . 'י־־*

 צ0^ ׳.יי

 . ךליע '/ד1זע.ףגעמ^מ^סיןיימי** מלכ*יעלע7ל*>
 ׳• סיגפיה

 ן:";" 'ך׳חייי^׳ס׳יי׳ י*־"" "•׳"יי" "׳*-־ךס׳ "יי 'עץ;י׳1יזחןח׳ש^י
 1 ן%1(<ז5^י יצ4תו<ד?^פ^,5ף ו־יףו0כגתמ1יפן<סזן<ד;גיו^ע

) 

 ד^׳ישעז'יה7?בדג דעי^2ע?ז ז^׳נמז(ימש ד£י7<ז'ן־זלץניעמ מ3דש/< אי^כזר ן
 !ל^׳דנ^/ז^5^£מ^^דףז^ז^/^ן^ן^ו^^דו(ז^>דה 'י *

 0^^נפ^^_מ!ש/<ידימוקע^^^ ,*
 יכלפ זל5ע1ןו־^ יזרןלכד(<}ו^ יתכ&׳זוי יןאז׳^??^ ךועא

 רתו?חפזי1'׳ ־^הא^*^7^ד^>

 ו^^י*^ז^^^^^יי^^^נו!^די5^ז. (
 חספו^ד^שוי^^הנ׳יי- ־£

* % 

**4' *0* 
 :שלןע . **־

 י• ©י^ה זדצעליג ^יג־,רממ^91^זי*י5צ4>ימ׳מ דייח*>דפע יצ> ^



 לעי ךכש׳ליקמסדלע)לפא יק גז 1*רס■* י|יכה<מ"׳ ;עג" *׳*? **יי,י* *"**ץ ךסה.# *

 ^ י&זייי^!5זר^דיי לגדדתי^דמנ והו^ע ^ידה/<אש!£0 ד^כמזא/^י^י זד^יהי • •,
 5 #ימ§@/ש6׳ז^ ־י,"

 מ♦

 יי 1,1

 " ^ ך*ז$ ^ .5־ז*י



 1ע);*לוץף&ס&גכע ץ *0*#.יל יצ הכש;ב י יצע ורידגיממ* ןזל׳ 'צצמ ^ ?יניגס לייע *יי׳?ג4צכל4עמ^ 5 0יכך$

 ימחפןלזס^ויליהו^ויאז זידגממויזמ דכ יחיי^יה^ץויגאתחח יהא
 וידי'ר>דאו^וחש>*!רי>^^^^

 )אגיגח זיג>*8)^דפ1<ן'׳ 5מ^מ5;ףה^־מ5,־ד(?מ ץדאל^ץ^עץ^ין_ ז
 ^צהיד ארפצזאפמ ,6©כ דאמ (ןקיד^יזא^ש^פגמ ממד7 6%!^צ
 ז^^^^^דיצאיי^/^/^זןיוה^^סךץ^^/ז^ןע^לן^י?! * ״
 א£ווה£*§ר^מ?יז;^^׳£מ^^י/י^!מ5יזיי^<ל9!ןיימוז י
 מז5והלויןםיןייזמי'הומש7יי יזשןי,■ילל* ,רישאימזווח הישאי ד3סיןל$/וי /
 ך0$ועל§^4כ׳ןמלהי^ 55יהיז׳ףם^ומ י ^ת^0י^נ^מאן^ד6ד [ ן

 י/*ן
 טיעצ

 ט>טנ>)כלפ#? ה^ש׳־ימממעפויש^עלד זיי־*ש׳1*ימ£9י#<!ף׳ימ§מי־״£*■!?^ . ^זי? *0/
 ׳־ סעלע *30ס0ס ע,י3ו יי!*ע ׳ #פיק :יגמ;־@3פ%!#$£*3

 •4... ." •4^1*1. ■ י״־־*- ״■1- י■



 ,יילכצ זןלידס*דזו?י $יעכ ירי^&דקה ?$ון
 '־ יעה^ ^ז^׳מ^/יילן^םידש׳די1?

 ןייגז ׳^? ^ודן^^בד ו#* לעאלכנ^ו יי זוי^שסדגז ו$$ז_
 6 0^ו^1^אמ^^^>^ןץ^ן^ןןוי^ן\רדז

 " *קקי*^
 ־הוצדגימ יורוי^זוזע^וןויל^^מ^ !ורחיתמיאמב^
 ם^^זימהפ^:נלפמלד^ש^יכ^ה^׳^יהו^יגו

 ""ועלילל!׳
 ימרטמג

 ־• *••ד?לצויןעילסצ;*4עזז^לעלפ 4־יכ>עימ? !מ>;יגלל^ק^ל!ס^ולא



 ו<יי״3יטי?לזז<3ל). ייפ^עפלמילפז' ׳, לי^ימ׳דמגמימימיפי?5^ן!מי ^

 •לז^י
 .^היו מ#י*ץר^^ת5יד^^^/#קימ^5י^^9
 ^ןר7^׳גזוו י■ ־^^דמיד ,י<מצ היבל^ <ך5יג>*ז

 1*ע

 ;־י^דז." !ינורוי _
 !ע**/*# ו'די5!ילמ ׳"יי

 ייע/!/וי ? ,׳וי>זיייי:ז'^יכ ״'%1י י/י׳;״ןס !<ייי^ ן' ,יי /

 ^ויז^לי^^^מיק^וימ׳!^;^ ל
 ''■ל^קד^צי^׳בזדךלדע דיל^ו זימכמ1עמפג?ל^נ ןוא/זי ילג^דדע ירידדלי^ו , ^ ;

 ^ר^ריעשכיר׳עשה^רווב ו^/יל^!י]^ו$% . די וזעי ,י
 א^,^^י^ו> יי""5 '*

 ■ ^4|#״ '4■;
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 ל ב) ^^שחלר01ח %פ/1א>׳ש>ץ4
 /ד.ץוריע? 8־75?־״-׳״ד7 ׳ז׳•־׳'^ 7־׳ ~7 ־7 £7^ ׳ד׳*'*:" ^ מ-ר9^ד מנ£י ד^״5וא;׳ס;ח^נבך דש** ס׳ד&ע ^
 * 3ל (%ץר^ זז£,ד ק*מה 1£$ת$? % 7?#מ*עו% למ* $£4*
 '*##/$*התא)ה#יי**׳רשא*ש#נה ירו^תא)^3ע\)0**רכ1
 ך&ג* ם&עחכתא •ן*של ©לשכ מפש רשא *שחנה מ:תא)

 מן^ןה '4? £כ **> ,ימפ* **> ג*ך#%!***1 ס^עזמ^מ־^י^;
 ^ ס* עידשי דומ*

 ^יו^להאהס^ סטש^עה **#*9*$$,#
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